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Oblasť použitia:
Prípravok na čistenie usadenín organického pôvodu kombinovaných s anorgan-
ickými, na odhrdzovanie a čistenie bežných povrchov a strojných súčastí od
vápenatých usadenín, vodného kameňa, zvyškov betónu a mastnôt.

Spôsob použitia :
Čistič nastriekajte postrekovačom priamo na znečistený povrch (odporúčame
použiť štetec alebo kefu) a nechajte pôsobiť, pokým čistený povrch neprestane
peniť. Následne čistený povrch dôkladne opláchnite vodou.

Vlastnosti výrobku:
Účinně odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň a vápenaté usadeniny na
chromovaných aj nerezových armatúrach, sanitárnych zariadeniach, plavec-
kých bazénoch, čističkách odpadových vôd, na čistenie zoxidovaného povrchu
napr. medi a mosadze pri klampiarenských prácach (pred pájkovaním, pre čis-
tenie obkladov, kontajnerov a náradia v stavebníctve.) 

• Použiteľný na bežné kovové materiály, hliník, meď,  mosadz a chróm
• Rozpúšťa organické aj anorganické usadeniny
• Nehorľavý
• Aplikovateľný postrekom aj ponorom 
• Biologicky odbúrateľný 
• Riediteľný vodou v pomeroch 1:1 až 1:5

Príklady použitia:  
• Na súčasné odmasťovanie a odhrdzovanie v priebehu jednej pracovej operá-

cie. 
• Na odstraňovanie betónu a malty zo stavebných strojov, vápenatých usadenín, 

hrdze a vodného kameňa z tepelných výmenníkov, plastikárskych lisvo a 
foriem, čerpadiel a iných priemyselných zariadení. 

• Na čistenie betónových podláh a keramických obkladov, odhrdzovanie sko-
rodovaných povrchov a strojných dielov a odstraňovanie oxidov z medených
a mosadzných plôch a predmetov.

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.  


