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TECHNICKÝ LIST

AQUA CLEANER

průmyslový, vodou ředitelný odmašťovací prostředek
CHARAKTERISTIKA
§
§
§
§
§
§
§

vysoce účinný, vodou ředitelný (1:2 – 1:60)
vynikající čistící účinnost - čistí, myje, odmašťuje
ekonomické použití - šetří čas i peníze
nehořlavý, netoxický, antikorozní, bez zápachu
biologicky odbouratelný
neobsahuje rozpouštědla
nemá žádné symboly nebezpečnosti

VYUŽITÍ
§
§
§
§
§

ruční, strojové i tlakové mytí
mytí a odmašťování všech druhů podlahových
krytin, okenních rámů, skel, nádobí, atd.
mytí povrchů motorů, strojů, převodovek
odstraňuje minerální oleje, mastnotu, zapečenou
špínu, živočišné tuky, vazelíny, atd.
praní těžko odstranitelných skvrn (propisovačky,
antiperspiranty, mastné fleky, atd.)

NÁVOD NA POUŽITÍ
AQUA CLEANER se ředí vodou v poměru 1:2 až 1:60 v
závislosti na síle znečištění povrchu. Nanáší se stříkáním,
rozetřením nebo ponorem. AQUA CLEANER pokud
možno nechte působit. Vhodné i pro tlakové mytí. Je-li
potřeba, postup opakujte.

TABULKA DOPORUČENÉHO ŘEDĚNÍ
Autodíly a strojní součástky
Běžné čištění méně zašpiněn. povrchů
Větráky, filtry
Strojové čištění
Podlahy, prac. plochy, omyvat. stěny
Obráběcí stroje, soustruhy apod.
Nakládací rampy, dopravní pásy
Lisy, vrtačky apod.
Jeřáby, navijáky apod.
Autoplachty

1:2
1:40
1:5
1:20 až 1:40
1:40 až 1:60
1:5 až 1:10
1:5 až 1:10
1:5
1:5 až 1:10
1:5

VLASTNOSTI
Skupenství:
Barva:
Zápach:
Hodnota pH:
Hořlavost:
Rozpustnost:

kapalina
žlutá
bez zápachu
10
nehořlavá kapalina
rozpustný ve vodě

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

BALENÍ
AQUA CLEANER je dodáván v balení 25 l plastovém
kanystru nebo 200 l sudu.

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

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 může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

