
Univerzálny čistič FORWARD FF  
 

Vodou riediteľný odmasťovací prostriedok pre odstraňovanie  

extrémnych priemyselných znečistení.   

75-96 

 

Oblasť použitia: 

Univerzálne použiteľná, alkalická, mierne penivá, vodou riediteľná náhrada 
technického benzínu, chlorovaných uhľovodíkov a iných horľavých odmasťovadiel. 
Odmasťovací čistiaci prostriedok pre ručné (postrek, ponor) a strojové tlakové 
umývanie všetkých vodou umývateľných povrchov.  
  

Spôsob použitia : 

Nariedený čistič nastriekajte priamo na čistený povrch alebo plochu a nechajte krátko 
pôsobiť. Účinnosť je možné výrazne zvýšiť použitím štetca, kefy, tlakovým umývaním 
a ohrevom až na +90oC. Čistený povrch následne dôkladne zotrite suchou handrou 
alebo opláchnite veľkým množstvom vody.    
  

 

 

  

 

 
  
 

 

Vlastnosti výrobku:  
Odstraňuje zvyšky syntetických a minerálnych olejov, živočíšnych a rastlinných tukov, 
živice a sadzí z bežných vode odolných povrchov. Ohrevom až na +90oC sa výrazne 
zvyšuje účinnosť nariedeného čističa.  
  
•  Extrémne silné odmasťovacie schopnosti  
•  Použiteľný na všetky vodou umývateľné povrchy  
•  Možnosť ohrevu až na +90oC 
•  Riediteľný vodou v pomeroch až 1:50 
•  Na hliník, lakované a pozinkované povrchy používať len silne nariedený vodou 
•  Len na priemyselné a inštitucionálne použitie  
  
 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a v karte bezpečnostných 
údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte na neexponovanom skrytom 
mieste reakciu odmasťovaného povrchu s Metaflux 75-96 Univerzálnym čističom 
Forward FF.  

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 

aplikácia  
riedenie  

diel FF  diel vody  

silne znečistené povrchy  1 1 

stredne znečistené povrchy  1 10 

mierne znečistené povrchy  1 20 

slabo znečistené povrchy  1 50 


