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NSF Silový čistič
Širokospektrálny odhrdzovací a odmasťovací čistič s NSF registráciou

Oblasť použitia:
Odstraňovanie nábehovej korózie z kovových povrchov, likvidácia minerálnych
usadenín, vodného a močového kameňa, machov, rias, olejov, tukov, bielkovín a plesní
z obkladov, dlažieb, plastových a kovových povrchov. Špeciálne vyvinutý pre
aplikáciu v potravinárskom priemysle a pri spracovaní potravín.
Spôsob použitia :
NSF Silový čistič aplikujte koncentrovaný alebo nariedený priamo na znečistený
povrch (odporúčame použiť kefu) a nechajte pôsobiť pokiaľ čistený povrch neprestane
peniť. Následne vyčistený povrch dôkladne opláchnite vodou. U silne poréznych
a savých povrchov odporúčame predmytie vodou.
Vlastnosti výrobku:
Priemyselný odhrdzovací a odmasťovací prostriedok s NSF certifikáciou, vyrobený z
biologicky odbúrateľných látok. Spoľahlivo odstraňuje vrstvy vodného kameňa
a minerálnych usadenín, hrdzu a produkty oxidácie, oleje a tuky, organické znečistenia
atď. Špeciálne vyvinutý na aplikáciu v potravinárskom priemysle a pri spracovaní
potravín.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpúšťa organické a anorganické usadeniny
Aplikovateľný postrekom aj ponorom
Riediteľný vodou až do pomeru 1 : 40
Aplikovateľný aj pri vysokých teplotách (až + 90 °C)
Nepoškodzuje sklenené povrchy
Hĺbkové a dezinfekčné účinky
Bez obsahu fosfátu a rozpúšťadiel
NSF registrácia: A3 č. 141941

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.

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
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.

