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Produktový rad Metaflux Greenline 

74-91 Povrchovo aktívny čistič 
Vysoko aktívny prostriedok na odmasťovanie a čistenie povrchov  

Oblasť použitia:
Všestranne aktívny biologický, čistiaci a odmasťovací prostriedok
použiteľný na sklo, kovy, plasty, drevo a lakované povrchy.  Účinne
odstraňuje odtlačky prstov, nikotínu, mastnoty a iné nečistoty.
Nezanecháva šmuhy a zvyšky. 

 

Spôsob použitia:
Čistič nastriekajte ručným rozprašovačom (napr. Metaflux 75-3299) na
čistený povrch a ihneď zotrite suchou utierkou (napr. 75-72 Metavlies).
V prípade silného znečistenia nastriekajte na čistený povrch, nechajte
krátko pôsobiť, prípadne opakovane naneste a následne zotrite.  
Nepoužívajte na horúce povrchy alebo na priamom slnečnom svetle, ani
v blízkosti ohňa.  
Odporúčame vopred otestovať  kompatibilitu produktu s výrobkami z 
 kože a textilu. 

všestranne použiteľný na odmasťovanie a čistenie povrchov 
účinný prostriedok na bezozvyškové čistenie sklenených a všetkých
hladkých povrchov  
pripravený na okamžité použitie 
v automobilovom priemysle vhodný na čistenie povrchov  pred
lakovaním a fóliovaním 
vhodný na sanitárne čistenie kúpelní a kuchýň  
odporúčaný pre následné čistenie povrchov po použití špeciálnych
čističov  Metaflux  74-92 Bio Clean a 74-96  Green Hybrid Cleaner 
vyvinutý na biologickom základe 
vhodný pre použitie s utierkami Metaflux 75-72 Metavlies 
rýchloschnúci 
aplikovateľný ručnými rozprašovačmi, napr. Metaflux 75-3299
Ručný aplikátor 
nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov na
prácu s horľavými a nebezpečnými látkami,
bezpečný výrobok bez GHS symbolov nebezpečnosti
bez obsahu prchavých VOC látok 

Vlastnosti:

 

Technické  údaje: 

Skladovanie:  
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote
od +5°C do +20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Neskladujte pri teplotách nižších
ako 0 °C. 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. Pred každým použitím overte
znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.

Balenie:     30 l bandaska  

pH  

farba číra 

11,0 


