4CLEANER 10

LIST

VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

4CLEANER 10 | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
vysoce účinný, vodou ředitelný, universální
čistící a odmašťovací prostředek
nehořlavý a netoxický
biologicky odbouratelný
vhodný jak pro ruční, tak pro strojové
a tlakové mytí
ředění 1:1 až 1:50
OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4CLEANER 10 lze použít na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, průmyslových závodech, dílnách apod. Díky svému složení rozkládá strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení.

4CLEANER 10 je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo
200 l sud.

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: nažloutlá, opalescentní
Zápach (vůně): charakteristický, nevýrazný
Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok): 11,5 až 13
Hořlavost: nehořlavá kapalina, vodný roztok
Hustota (při 20°C): cca 1035 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ
4CLEANER 10 se nanáší stříkáním nebo rozetřením na čištěný
povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup
opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou.
4CLEANER 10 napadá hliník a jeho sloučeniny! Při použití na
tyto kovy je nutné naředit co nejvíce a zkrátit dobu působení na
minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé
ploše na skrytém místě.
Autodílny a strojní součástky
Balící stroje a zařízení
Běžné čištění méně zašpiněných povrchů
Čištění parou
Lisy, vrtačky apod.
Nakládací rampy, dopravní pásy
Obráběcí stroje, soustruhy apod.
Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny
Strojové čištění
Větráky, ﬁltry

ZÁRUČNÍ DOBA

1:2
1:10 až 1:20
1:40
1:20
1:2
1:5 až 1:10
1:2 až 1:5
1:20 až 1:40
1:20 až 1:40
1:5

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

SKLADOVÁNÍ
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.

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

