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Produktový rad Metaflux Greenline 

74-92   Bio-clean 
Bezpečný odstraňovač PU pien, silikónov, separátorov a konzervačných prípravkov 

Oblasť použitia:
Bio-Clean je vysoko účinná, moderná, nehorľavá náhrada acetónu,
toluénu a ďalších horľavých rozpúšťadiel ropného pôvodu, určená na
odstraňovanie čerstvých vytvrdených PU pien, silikónov, separátorov,
lepidiel, asfaltu, konzervačných nástrekov, starých vrstiev tukov,
ochranných voskov a ďalších konzervačných prípravkov. 

 

Spôsob použitia:
Tenkú vrstvu  produktu Bio-Clean nastriekajte ručným rozprašovačom
(napr. Metaflux 75-3199) alebo naneste štetcom na čistený povrch a
nechajte pôsobiť. Čas pôsobenia môže byť od niekoľkých minút až do 2
hodín v závislosti od typu a veku odstraňovaných látok a nečistôt.
Následne uvoľnené látky a nečistoty zotrite z čistených plôch savou
priemyselnou utierkou. Vyčistené povrchy je možné následne umyť
vodou riediteľnými produktami napr. Metaflux 75-74, 74-91 alebo 75-32.
Pred čistením plastových, gumových, lakovaných a pokovovaných
povrchov odporúčame vopred otestovať znášanlivosť čisteného
materiálu k čističu. 

 

Spoľahlivo odstraňuje čerstvé aj vytvrdnuté polyuretánové peny,
silikónové lepidlá a tmely, staré vyschnuté tuky, ochranné vosky,
separačné a konzervačné prípravky, 
nahrádza acetón, toluén, organické riedidlá a ďalšie horľavé
rozpúšťadlá ropného pôvodu,
aplikovateľný ručnými rozprašovačmi alebo ako náplň zariadení
(práčok) na umývanie ponorom,
nehorľavý, nedráždivý, netoxický výrobok bez symbolov
nebezpečnosti,
nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov na
prácu s horľavými a nebezpečnými látkami,
bez obsahu hydroxidov, kyselín a prchavých VOC uhľovodíkov,
nie je abrazívny a nenarúša povrchy,
obsahuje len vysoko účinné látky, vyrobené z plne recyklovateľných
surovín prírodného pôvodu. 

Vlastnosti:
Bio-Clean je bezpečný produkt z nového radu Metaflux Greenline, ktorý
využíva silu látok prírodného pôvodu na odstraňovanie PU pien, silikónu
a ďalších problematických nečistôt.
 

 
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.

Skupenstvo:
Farba: 
pH
Hustota
VOC: 

Balenie:     30 l bandaska  

pH  
hustota 

farba číra

10,5
0,9  g/cm³

obsah VOC látok    19% 


