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Oblasť použitia: 

Odstraňovanie ťažkých priemyselných nečistôt, olejov, tukov, rias, bielkovín, gumy      

a niektorých druhov farieb z kovových povrchov, podláh a podlahových krytín, 

plachiet nákladných áut, skla, kameňa, plastov, obkladov, plastového nábytku atď.  

Vhodný na umývanie dielenských strojov a zariadení, automobilov,  motorov, plachiet, 

fasád, armatúr, vykurovacích zariadení,  veľkokuchynských zariadení, potravinárskych 

prevádzok.                                 

 

Spôsob použitia : 

Nariedený dielenský čistič aplikujte čistiacim strojom, postrekovačom alebo štetcom 

priamo na znečistené plochy a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Čistený povrch 

následne dôkladne zotrite suchou handrou alebo opláchnite väčším množstvom vody. 

Dielenský čistič je určený aj pre aplikáciu v priemyselných práčkach, vysokotlakových 

umývacích strojoch a priemyselných strojoch na  umývanie podláh.  

  

Vlastnosti výrobku:  

Vodou riediteľný, bezfosfátový, alkalický, odmasťovací a čistiaci prostriedok 

s obsahom nepenivých tenzidov, určený na umývanie  strojov a dielenských zariadení, 

automobilov a priemyselných podláh. Obsahuje inhibítory korózie, ktoré zaisťujú 

dočasnú antikoróznu ochranu čistených povrchov.      

 

  

•  Úplne biologicky odbúrateľný ( podľa smerníc EU) 

•  Bez obsahu fosfátu a organických rozpúšťadiel 

•  Účinnosť dielenského čističa sa až trojnásobne zvyšuje ohrevom na +60 ̊C  

•  Riediteľný vodou v pomeroch 1:10-40 ( pri +60 ̊C až 1: 120) 

•  Obsahuje inhibítory korózie 

•  Bez dráždivých výparov 

•  Na pozinkovaný povrch a eloxovaný hliník použiteľný len silne nariedený vodou 

    pH 11,5 

•  Príjemná čerstvá vôňa    

   
Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť 

podkladového povrchu.  

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 


