Technický list

Intenzivní čistič speciál 30 L

B7534

Speciální emulgační čisticí prostředek na bázi přírodních látek
s konzervačním účinkem
Rozsah
použití:

Speciální emulgační čisticí prostředek na účinné odstranění
silných nečistot z kovových, skleněných, keramických
povrchů a zdiva. Dokonale odstraňuje silné olejové, tukové,
pryskyřicové a asfaltové nečistoty, zbytky barev, lepidel a
gumy, popisky tužkou, propiskou, fixem, a zbytky
samolepicích nálepek. Vyznačuje se silným účinkem a
příjemnou vůní. Je vyroben na bázi přírodních látek.
_________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte na čištěný povrch pomocí plastového
nebo kovového aplikátoru. Čistič nechte krátce působit, dle
potřeby a povahy znečištění použijte kartáč, následně
opláchněte vodou nebo setřete suchým čistým hadrem či průmyslovou utěrkou. Při čištění
zdiva či kamene je vhodné navlhčit před čištěním vodou místa pod čištěným místem, jelikož
uvolněné stékající nečistoty by se mohly na suchém povrchu zachytit.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Intenzivní čistič dokonale rozpouští silné otěry gumy z kovových povrchů a betonu, asfalt,
olej, dílenský šmír, tuky, pryskyřice, většinu nevytvrzených tmelů a lepidel, tiskařské barvy,
popisky fixem a propisovací tužkou. Lze jej použít i v úklidových, stavebních, klempířských a
malířských firmách, v nemocnicích, ve výrobnách umělého kamene, na stavbách, v lisovnách
karosářských dílů, v podnicích gumárenského průmyslu i pro strojní čištění a mytí.









rychle účinkuje
neobsahuje kyseliny
biologicky odbouratelný
vysoký odmašťovací účinek
ve vodě emulguje – vysráží nečistoty
rychle se odpařuje
příjemná citrusová vůně
nepoškozuje plastové a gumové povrchy

___________________________________________________________________________

Použití:

čištění a odmašťování strojů a zařízení v pneuservisech, u výrobců
pneumatik, v gumárenském průmyslu a výrobě plastů při silném znečištění
 využitelný k údržbě znečištěných povrchů ve veřejné hromadné dopravě, v sektoru
služeb, v obchodních centrech, ve školách a úřadech.
 efektivní v tiskárnách, masokombinátech a ve stavebnictví
 odmašťování a čištění zašpiněného nářadí od olejů, šmíru a maziv
 odstraňuje pryskyřice z pracovních nástrojů např. v dřevařském průmyslu
a truhlářských dílnách
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních
listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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