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EXTRAFLON
Priemyselný odmasťovací prípravok so zníženou penivosťou
Oblasť použitia:
Koncentrovaný priemyselný odmasťovací prostriedok, určený na umývanie a
čistenie všetkých vodou umývateľných povrchov. Vhodný na umývanie
lakovaných, eloxovaných a hliníkových povrchov. Ideálny pre použitie vo
vysokotlakových umývacích zariadeniach a strojoch na čistenie priemyselných
podláh. Nahrádza technický benzín, benzínové čističe, farbu a ostatné horľavé
odmasťovacie prípravky ropného pôvodu
Spôsob použitia :
Čistič, nariedený podľa miery znečistenia povrchov a teploty vody použitej na
riedenie, aplikujte priamo na čistené miesto postrekom, štetcom alebo ponorom
a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Čistený povrch následne dôkladne zotrite
suchou handrou alebo opláchnite väčším množstvom vody.
Vlastnosti výrobku:
Priemyselný, netoxický, odmasťovací a čistiaci prípravok so zníženou
penivosťou, vhodný na umývanie všetkých bežných umývateľných povrchov
(kov, betón, drevo, sklo, plasty, guma) vrátane povrchov, ktoré nie je možné
umyť bežnými vodou riediteľnými odmasťovacími prípravkami. Ideálny tiež
na umývanie lakovaných povrchov, hliníka, eloxovaného hliníka, farebných
kovov a sklenených povrchov.
• Odstraňuje oleje, tuky, nečistoty, sadze, živice, atramenty a priemyselné
usadeniny
• Nepoškodzuje hliníkové, lakované, eloxované a sklenené povrchy
• Vhodný pre aplikácie ručnými postrekovačmi a aj na strojové tlakové
umývanie
• Ideálny pre použitie vo vysokotlakových umývacích strojoch
a priemyselných strojoch na umývanie podláh
• Bez obsahu hydroxidov a chlórovaných uhľovodíkov
• Riediteľný vodou až do pomeru 1:150
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte
bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím
overte znášanlivosť podkladového povrchu.
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