
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 

 

Produktový rad Metaflux Greenline 

Spôsob použitia:
Koncentrovaný alebo vodou mierne zriedený čistič nanášajte podľa miery
znečistenia povrchu ručnými postrekovačmi ( Metaflux 75-3199, 75-3499,
75-3599), štetcom alebo strojovo na čistené plochy. 
Nechajte pôsobiť a následne plochy zotrite suchými priemyselnými
utierkami. (Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-72). 
Pri veľmi silnom znečistení použite kefu, prípadne postup zopakujte. Pred
použitím overte znášanlivosť čisteného povrchu k čističu.
Na použitie čističa Metaflux 74-96 s vysokotlakovými čistiacimi strojmi a
priemyselnými strojmi na umývanie podláh odporúčame podľa miery a
typu znečistenia riedenie vodou v pomere až 1:20. 
Čistič je vhodný aj na odmasťovanie strojných dielov a súčiastok v
priemyselných ponorných odmasťovacích práčkach a umývacích boxoch. 
Tepelným ohrevom až na +60 ° C sa veľmi výrazne zvyšuje účinnosť čističa.
Na dielenské umývanie strojných dielov a súčiastok odporúčame čistič
používať v umývacom boxe Metaflux 75-99. 

 

spoľahlivo odstraňuje staré a zaschnuté minerálne, rastlinné a rezné
oleje, tuky, zvyšky gumy a gumové otery pneumatík VZV vozíkov, asfalt,
živice, atramenty, sadze, vosky a ďalšie problematické priemyselné
nečistoty
aplikovateľný ručnými postrekovačmi, vysokotlakovými strojmi,
podlahovými strojmi alebo ako náplň odmasťovacích práčok a
umývacích boxov
opakovane použiteľný po prefiltrovaní a oddelení nečistôt cez sorpčné
tkaniny
mierne alkalické pH
nepenivý, vyrobený na vodnej báze. Penivosť čističa je možné prípadne
zaistiť použitím napeňovacích trysiek
nehorľavý a nedráždivý výrobok bez symbolov nebezpečnosti
nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov pre prácu s
horľavými a nebezpečnými látkami. Znižuje prítomnosť nebezpečných
látok na pracovisku
bez obsahu hydroxidov, kyselín a prchavých VOC uhľovodíkov.
neabrazívny. Nenarušuje povrchy
obsahuje účinné látky vyrobené z plne recyklovateľných surovín
prírodného pôvodu

Vlastnosti:
Ekologický a bezpečný odmasťovací prípravok nového produktového radu
Greenline, ktorý spája extrémnu silu organického rozpúšťadla rastlinného
pôvodu a účinok tenzidového čističa do jedného produktu. Nahrádza
acetón, priemyselné riedidlá, čističe a rozpúšťadlá ropného pôvodu.

 

TECHNICKÝ LIST 
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74-96   Green Hybrid Cleaner  
Profesionálny čistič pevných povrchov  s hygienickým účinkom  

Oblasť použitia:
Čistič Green Hybrid Greenline je určený na ručné a strojové umývanie
(postrekom, ponorom, máčaním) kovových, nerezových, hliníkových,
sklenených, plastových, betónových, drevených, kamenných, keramických a
ďalších umývateľných povrchov od vytvrdnutých a zaschnutých olejov a
tukov, minerálnych, rastlinných a rezných olejov a emulzií, tukov, živíc,
voskov, asfaltu, gumy, živíc, bitúmenu a ďalších problematických nečistôt.

 

Technické  údaje: 

Balenie:     30 l bandaska  

Skladovanie:  
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri
teplote od +5°C do +20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna
trvanlivosť 24 mesiacov. 

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

pH  

hustota 

farba číra

10,5 - 11 

1,01 g/cm³

obsah VOC látok    0% 


