4CLEANER GREEN

LIST

ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK BEZ OBSAHU HYDROXIDŮ

4CLEANER GREEN | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
parfémovaný vodou ředitelný čistící
a odmašťovací prostředek
neobsahuje hydroxidy
nehořlavý, netoxický a biologicky odbouratelný
vhodný jak pro ruční, tak pro strojové
a tlakové mytí
ředění 1:1 až 1:200
OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4CLEANER GREEN je neabrazivní, bez obsahu barviv, teﬂonu
a silikonu. Využívá se pro čištění pomocí postřikových čistících
strojů i k tlakovému a ultrazvukovému čištění a odmašťování
v průmyslové i v terciální sféře. Přípravek je při čištění a odmašťování schopen nahradit: chlorované uhlovodíky (perchlorethylen,
trichlorethylen), alkalické hydroxidy (hydroxid sodný, hydroxid
draselný), organická aromatická rozpouštědla (toluen, aceton,
xylen) a technický benzín.

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

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: zelená
Zápach (vůně): charakteristický, po použitém parfému
Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok): cca 7,5
Hořlavost: nehořlavá kapalina, vodný roztok
Hustota (při 20°C): cca 1020 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ
4CLEANER GREEN se používá pro ruční mytí, tlakové čištění,
mytí ponorem, mytí v ultrazvukových myčkách, ale i jako náplň
pro pojezdové mycí stroje. Tato vysoce koncentrovaná směs je
ředitelná studenou vodou až do poměru 1:200. Po zředění optimálně čistí a odmašťuje již při běžné dílenské teplotě 18 až 22 °C,
což přispívá ke značné úspoře energie! Při použití je možné se
řídit níže uvedenou tabulkou.
Postřikové odmašťovací stroje
Tlakové a ultrazvukové mytí
Ruční mytí

1:20 až 1:100
1:20 až 1:200
1:10 až 1:50

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 12 měsíců od data vyskladnění.

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

