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ČISTÍCÍ A RENOVAČNÍ PROSTŘEDEK NA HLINÍK

4CLEANER 08 | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
velmi rychle renovuje zašlé plochy z hliníku
a nerez oceli
odstraňuje oxidy, vodní kámen, vápenaté
usazeniny, oleje, tuky, saze atd.
biologicky odbouratelný a nehořlavý
ředitelný vodou v poměru 1:1 až 1:20

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4CLEANER 08 je určený k čištění povrchů z nerez oceli a hliníku v průmyslových podnicích, servisech, při údržbě budov.
Je využitelný k čištění hliníkových povrhů od nečistot ve výrobě
a autoopravárenství. Čistí silniční i kolejová vozidla od nánosů
a usazenin vzniklých provozem. Kola, disky, nárazníky, nádrže,
stupačky, koncovky výfuků atp.

4CLEANER 08 je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo
200 l sud.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SKLADOVÁNÍ

Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: růžová
Zápach (vůně): charakteristický
Hodnota pH: silně zásaditá
Hořlavost: nehořlavá kapalina, vodný roztok
Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před
přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování
+5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například
při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

NÁVOD NA POUŽITÍ
4CLEANER 08 nařeďte podle míry znečištění dle doporučeného
ředění. V případě, že čistíte zasklené hliníkové rámy, namočte
skleněné plochy (prostředek by mohl naleptat sklo). Aplikujte
pomocí rozprašovače nebo jiného vhodného aplikátoru a poté
důkladně opláchněte.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

