
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 přizpůsobit 
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou 
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

CHARAKTERISTIKA
•	 moderní,	ekologické	plnění	vzduchem
•	 univerzální,	nádoba	ze	silnostěnné	
hliníkové	slitiny

•	 pohodlný,	stabilní	využití
•	 nezničitelný,	funguje	v	každé	poloze	
•	 určeno	pro	většinu	kapalin
•	 minimální	odpad	oproti	jednorázovým	
sprejům

POPIS
Pro	použití	různých	druhů	čistících	kapalin:	CLEANER	4C,	
4CLEANER	22,	4CLEANER	02,	Mazací	MULTI	4C.

Náplň	se	plní	z	horní	strany.	Tlakový	vzduch	se	plní	
prostřednictvím	stolního	plnícího	adaptéru	ventilkem	
na spodní	straně	nádoby.

Hlavní	výhody	oproti	jednorázovým	sprejů	-	žádný	odpad,	
žádné	škodlivé	nebo	výbušné	či	hořlavé	nosné	plyny,	
ekologické	plnění	vzduchem,	úspora	provozních	nákladů,	
funguje	v	každé	poloze.

TECHNICKÉ PARAMETRY
ALU nádoba 
zkoušeno na tlak:	25	bar 
tlak roztržení:	80	bar 
pracovní tlak:	6	-	10	bar 
obsah nádoby:	400	ml 
max. plnící množství:	300	ml

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

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

PRO	POUŽITÍ	RŮZNÝCH	DRUHŮ	
KAPALIN	NAPŘ.	ČISTÍCÍ,	MAZACÍ	
A JINÉ

OPAKOVANĚ 
PLNITELNÝ SPREJ, 
NÁDOBA PRO 
KAPALINY

TECHNICKÝ LISTPRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
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