
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.

PRO MYCÍ PASTU

DÁVKOVACÍ PUMPA

PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

PLASTOVÉ ČERPADLO

PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ 2 L

CHARAKTERISTIKA
dávkovací pumpa na 5l kanystr  
na 4 HAND

CHARAKTERISTIKA
vypouštěcí ventil určený na 25 l

CHARAKTERISTIKA
poháněné 3 monočlánky – 3 × 1,5 V 
velikosti D, výdejní pružná hadice 
dl. 620 mm, pevná plastová sací trubka 
dl. 590 mm, kapacita 8 l / min.

CHARAKTERISTIKA
tlakový rozprašovač 2l určený pro 
aplikaci výrobků

TECHNICKÝ LISTPŘÍSLUŠENSTVÍ 
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PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

ROZPRAŠOVAČ 0,5 L

CHARAKTERISTIKA
mechanický rozprašovač určený  
pro aplikaci výrobků

PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

ROZPRAŠOVAČ 1 L

CHARAKTERISTIKA
mechanický rozprašovač určený  
pro aplikaci výrobků

PRO TMELY

APLIKAČNÍ PISTOLE

CHARAKTERISTIKA
ruční aplikační pistole určená  
pro tmel 4FIX

PRO MAZACÍ TUKY

RUČNÍ MAZACÍ LIS

CHARAKTERISTIKA
ruční mazací lis určený pro aplikaci 
mazacího tuku 400 g kartuše
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CHARAKTERISTIKA
pneumatické dávkovací čerpadlo  
pro mazací tuky

CHARAKTERISTIKA
mechanický rozprašovač určený  
pro aplikaci výrobků

CHARAKTERISTIKA
držák na mycí pastu 4HAND 5l

PRO MAZACÍ TUKY

PNEU MAZACÍ SOUPRAVA

PRO SNADNĚJŠÍ APLIKACI

ROZPRAŠOVAČ 0,5 L

PRO MYCÍ PASTU

DRŽÁK
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