75 - 24

Univerzálny čistič nepenivý

Nepenivý, vodou riediteľný prípravok na priemyselné odmasťovanie
kol a čalounění

mot

Oblasť použitia:

Univerzálne použiteľný, nepenivý čistič na báze anionických tenzidov. Jedná sa
o vodou riediteľnú náhradu technického benzínu na ručné a strojné umývanie,
použiteľnú na všetky umývateľné povrchy. Ohrevom nariedeného čističa na
+60ºC stúpa až trojnásobne účinnosť čistenia.
Spôsob použitia :

a regeneračným
krémom
Nariedený čistič nastriekajte
priamo na čistené
miesto alebo plochu a nechajte
krátko pôsobiť. Čistený povrch následne dôkladne zotrite suchou handrou
alebo opláchnite väčším množstvom vody. Vhodný na ručné aj strojové tlakové
umývanie a odmasťovanie.
Bezozvyškový
odmasťovací prostriedok s rýchlym odparovaním
Vlastnosti výrobku :

Odstraňuje zvyšky olejov, tukov a bielkovín, riasy, živice, zvyšky farieb, atramentov a sadzí z kovových povrchov, skla, gumy, betónu, dreva, kameňa, plastov, nábytku, plachiet, podláh, palúb, grilov, pekární atď.

a sjednocení

• Nehorľavý
• Nedráždivý, biologicky odbúrateľný podľa smerníc EÚ
• Použiteľný na všetky umývateľné povrchy
• Nezanecháva zvyšky
• Možnosť ohrevu až na +60°C
vodou
v pomeroch
1:10 až(např.
1:120 po svařování)
povrchových •aRiediteľný
barevných
odlišností
nerezi
• Na pozinkované povrchy a eloxovaný hliník používať nariedený vodou v

pomeroch 1:30 až 1:40
Príklady použitia:
• Čistenie priemyselných a technických zariadení

• Čistenie vozidiel, motorov, obkladov, plastov, textilií, skiel a lakovaných
plôch od prachu, sadzí, mastnoty, nikotínu, olejov
• Odmasťovanie kovov a čistenie povrchov nerezovej ocele
• Odstraňuje živicu z pracovných nástrojov napr. v drevárskom priemysle a
stolárskych dielňach.
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
povrchu.
podkladového materiálu.

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.

