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Oblasť použitia: 

Špeciálny čistič určený na čistenie strojov, zariadení a výrobkov v gumárenskom 

priemysle, plastikárskom priemysle, stavebníctve, doprave, tlačiarňach a ďalších 

prevádzkach, ktoré vyžadujú s ohľadom na problematické nečistoty použitie vysoko 

účinných čistiacich a odmasťovacích produktov.  

 

Spôsob použitia : 

Čistič Green Active aplikujte pomocou rozprašovača, priemyselnou textilnou utierkou, 

štetcom alebo kartáčom a nechajte pôsobiť. Následne čistený povrcho dôkladne zotrite 

suchou handrou alebo priemyselnou utierkou alebo povrch opláchnite.  

 
Vlastnosti výrobku: 

Bezpečný odmasťovací a čistiaci prostriedok, vhodný na odstraňovanie silných 

znečištení od asfaltu, živíc, gumy, gumového prachu, lepidiel, nálepiek, atramentu, 

farieb, uhoľného prachu, silných vytvrdnutých vrstiev starých tukov a voskov 

v priemyselných a dielenských podmienkach vrátane priemyselných podláh                   

a parkovacích plôch .   

 

•Vyrobený z obnoviteľých látok z recyklovaných surovín 

•Žiadne bezpečnostné symboly podľa legislatívy EU na obale výrobku 

 •Postavený na vodnej báze  

• Nepenivý  

• Bez obsahu tekavých organických látok (VOC 0%) 

• Plnohodnotná náhrada tekavých organických rozpúšťadiel a ropných destilátov 

• Vhodný na čistenie povrchov z ocele, nerezovej ocele, hliníka, farebných kovov  

  a  ďalších materiálov 

• Nenarušuje lakované povrchy, sklo a väčšinu plastových povrchov 

• Nenarušuje povrchy a obnovuje ich pôvodný vzhľad 

• Bod vzplanutia: +100 °C 

• Nezaťažuje životné prostredie a rešpektuje maximálny dôraz  na bezpečnosť  

  a  ochranu zdravia na pracovisku 

  

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  

údajov  výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť 

podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


