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Oblasť použitia: 

Čistenie a odmasťovanie strojných súčastí a povrchov, reťazí, ložísk, vretien, závesov, 

náprav, pásových dopravníkov, bŕzd, ozubených kolies a súkolí v potravinárskych 

závodoch, farmaceutických prevádzkach a zariadeniach pre výrobu krmív podľa 

certifikácie NSF K1/K2/K3. Je ideálnym prípravkom na čistenie súčastí elektronických 

a elektrických zariadení a odstraňovaní atramentu, tlačiarenských farieb a lepidiel 

baliacich materiálov na potraviny. Zaisťujte dokonalé odmastenie povrchov pred 

lepením.   

   

Spôsob použitia: 

Silné vrstvy mazív a nečistôt vopred odstráňte mechanickou cestou. Sprej nanášajte 

približne zo vzdialenosti 30 cm priamo na čistený povrch. Podľa miery znečistenia 

nechajte sprej primeranú dobu pôsobiť a následne povrch zotrite priemyselnou 

utierkou alebo suchou bavlnenou handrou. Ak je to nutné, celý postup niekoľkokrát 

zopakujte. Pri čistení elektrokontaktov a elektroniky odporúčame čistené povrchy 

vysušiť sprejom 75-15 Metaflux DL 134, alebo nechať účinnú látku samovoľne 

odpariť. Vyčistené strojné diely, plochy a povrchy pred opätovným použitím vo 

výrobných sekciách potravinárskych prevádzok umyte saponátom a opláchnite pitnou 

vodou.   

 

Vlastnosti výrobku:  

Ideálny čistiaci a odmasťovací produkt s rýchlym bezozvyškovým odparom, určený na 

odstraňovanie olejov, tukov, stvrdnutých mazív, ropných derivátov, živice, silikónu, 

lepidiel, tlačiarenských farieb a atramentu z povrchov strojov a zariadení nie len v 

potravinárskom a farmaceutickom priemysle.   

 

•  Registrácia NSF K1/K2/K3 č. 145905  

•  Rýchly a bezozvyškový odpar.  

•  Nahrádza technický benzín, acetón, toluén a ďalšie organické rozpúšťádlá.  

•  Nenarušuje povrchy gumových, plastových a lakovaných strojných segmentov.  

•  Vhodný pre prípravu povrchov pred lepením.  

•  Ideálny elektrokontaktný čistič povrchov a komponentov elektrických  

    a elektronických zariadení.  

  
Upozornenie:  

Pozorne čítajte inštrukcie a odporúčania výrobcu Vášho LCD/TFT televízora alebo 

monitora!!!   

 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 

výrobku. Zmeny vyhradené.  Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 

materiálu. 

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 


