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Produktový rad Metaflux Greenline 

74-29 Power Cleaner Greenline NSF 
Kyslý tenzidový čistič s certifikáciou NSF A3

Oblasť použitia:
Silový čistič Greenline NSF je určený na odstraňovanie organických,
anorganických a bielkovinových nečistôt, vodného kameňa, vápenatých
usadenín a hrdze takmer zo všetkých umývateľných povrchov.
Mnohostranné použiteľný na umývanie strojov, zariadení, podláh, stien a
ďalších povrchov vo veľkokuchyniach, sanitárnych zariadeniach a
väčšine prevádzok, ktoré zaisťujú výrobu potravín, nápojov a krmív. 

 

Spôsob použitia:
Bandasku alebo fľašu s čističom pre použitím pretrepaním dôkladne
premiešajte. Koncentrovaný alebo podľa potreby vodou mierne
nariedený čistič nanášajte podľa miery znečistenia povrchu ručnými
rozprašovačmi (napr. Metaflux 75-3199, 75-3499, 75-3599) priamo na
čistené plochy a nechajte pôsobiť 5-10 minút.  Povrch starých a
stvrdnutých nečistôt odporúčame narušiť použitím kefy, štetca alebo
hubky. Následne uvoľnené nečistoty z čistených povrchov zotrite
suchými priemyselnými utierkami (napr. Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-
72) a povrchy opláchnite vodou. Pri veľmi silnom znečistení prípadne
postup zopakujte. 

spoľahlivo odstraňuje organické a anorganické usadeniny,
nečistoty živočíšneho a rastlinného pôvodu, minerálne usadeniny,
vodný kameň a hrdzu 
pripravený na okamžité použitie
obsahuje len účinné látky prírodného pôvodu 
bez obsahu farbív, alergénov, vonných substancií a
petrochemických prísad 
obsahuje tenzidy vyrobené z plne recyklovateľných surovín
prírodného pôvodu 
bez  GHS symbolov 
nevyžaduje povinnosť zamestávateľa školiť zamestnancov na
prácu s horľavými a nebezpečnými látkami 
neabrazívny
nepoškodzuje povrchy 
certifikácia NSF A3 č. 163969 pre použitie v potravinárskych
prevádzkach  

Vlastnosti:

  

Technické  údaje: 

Skladovanie:  
Skladujte v uzavretom obale, v temnej  a chladnej miestnosti pri teplote
od +5°C do +20°C. Neskladujte dlhodobo pri teplotách nad 30°C.
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja
zapálenia.  Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 

V takmer päťdesiatročnej histórii vývoja a výroby chemických
produktov značky Metaflux zostávajú pevne dodržiavané tri základne
princípy – najvyššia možná technická kvalita, najnižšie možné
znečistenie ovzdušia na pracovisku a maximálna ohľaduplnosť k
životnému prostrediu. 
Nový produktový rad Metaflux Greenline je postupne tvorený
technologicky celkom novými výrobkami. Vedľa vysokej výkonnosti a
účinnosti produkty spĺňajú ďalšie požiadavky zamerané na
maximálnu možnú ochranu životného prostredia a bezpečnosť práce
na pracoviskách našich zákazníkov. Pre všetky nové produkty s
logom Metaflux Greenline sú spoločné tieto kvalitatívne parametre:

• Produkty neškodné pre životné prostredie 
• Produkty s biologickou odbúrateľnosťou 
• Produkty s vysokou výkonnosťou a účinnosťou 
• Produkty bez GHS symbolov nebezpečnosti 
• Produkty bez obsahu agresívnych látok ropného pôvodu 
• Produkty bez obsahu prchavých organických látok (VOC) a  
  nasýtených uhľovodíkov (MOSH) 
• Produkty bez obsahu zdraviu škodlivých chemikálií
• Produkty vyrobené z plne recyklovaných surovín prírodného 
  pôvodu 
• Produkty vhodné pre alergikov 
• Produkty dobre znášanlivé ľudskou pokožkou 

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

Balenie:     30 l bandaska  

pH  

farba číra 

2,0 


