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Prvý odmasťovací a čistiaci sprej bez symbolu nebezpečnosti 
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Oblasť použitia:

Univerzálny čistiaci a odmasťovací Greenline Spray je určený na

odstraňovanie minerálnych a rastlinných olejov a tukov, rezných

olejov a emulzií, atramentu, farieb, sadzí, živice, vosku, nikotínu,

bielkovín a ďalších priemyselných nečistôt z oceľových,

nerezových, sklenených, plastových, betónových, drevených,

kamenných, keramických a iných povrchov.

Spôsob použitia:

Sprejovú dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Sprej nanášajte

z 30 cm vzdialenosti priamo na čistené miesto, nechajte pôsobiť a

následne čistený povrch utrite suchou handrou alebo opláchnite

vodou.

Vlastnosti výrobku:

Nehorľavý, odmasťovací a čistiaci sprej nového produktového

radu Metaflux Greenline s certifikáciou NSF A1.

• Spoľahlivo odstraňuje minerálne, rastlinné a rezné oleje, tuky,

atramenty, farby, sadze, živice, vosky, bielkoviny a iné

priemyselné nečistoty

• Prvý bezpečný čistiaci sprej bez GHS symbolov nebezpečnosti

• Nehorľavý a nedráždivý bezpečný produkt

• Nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov

pre prácu s horľavými a nebezpečnými látkami

• Obsah VOC uhľovodíka len 1,1 %

• Bez obsahu hydroxidov, kyselín, horľavých hnacích plynov a

horľavých látok

• Obsahuje tenzidy vyrobené z plne recyklovateľných surovín

prírodného pôvodu

• Neabrazívny. Nenarušuje povrchy. Zanecháva lesklý povrch

čistených plôch

• Certifikácia NSF A1 č. 164107 pre použitie vo všetkých

prevádzkach potravinárskej výroby

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

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 tekavých 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

Produktový rad Metaflux Greenline


