
 
 
 
 
 
 
 

Technický list 08.01 Extra silné čistiace obrúsky 

 

Výrobo k  Univerzálne, extra účinné čistiace utierky na báze buničiny, s obsahom 
špeciálnych zdravotne neškodných čistiacich prísad. 

Vlastnosti   � Okamžite a ľahko použiteľné; 
� Vysoká čistiaca účinnosť s osviežujúcim efektom; 

Použitie   - Čistenie podkladov od nevytvrdených tmelov – silikónu, polyuretánu, butylu,  
  gumových, kaučukových, disperzných, cementových a epoxidových lepidiel; 
- Odstra ňuje nevytvrdenú PU penu ; 
- Čistenie mastnôt, olejov, mazadiel, náterov na báze olejov, vody (pred 
zaschnutím) 
- Čistenie atramentu, zašlej špiny a prachu; 
- Osviežuje a čistí staré laky, nátery a tmely; 
- Určené pre domácnosti, dielne, kancelárie, priemyslové, strojárenské 
prevádzky, autoopravovne;  
 

Balenie   PP dóza / 80 ks utierok o rozmere 20x30 cm 
Farba  Biela 

   
Technické údaje       

Základ  - buničina, minerálne oleje, sorbitan monooleat, pomarančový 
esenciálny olej, vitamín E, bronopol , isopropylmyristat, 
cocomide dea, tetra - sodík edta, parasol M, voda; 

Tepelná odolnosť  °C –15 (pri preprave) 
Aplikačná teplota  °C bez 

obmedzenia 
 

Skladovateľnosť  mesiace 24 (pri teplotách od +5°C do +25°C 
v originálnom neporušenom obale 
s ochranou fóliou) 

Spotreba  mesiace 12 (po otvorení) 
     

Obmedzenie   Utierky nepoužívajte v blízkosti otvoreného plameňa, vyhnite sa kontaktu 
s očami, neužívať vnútorne, použitie tiež nie je vhodné pre niektoré typy 
plastov a tkanín, urobte skúšku znášanlivosti. 

Podklad   Na všetky znečistené podklady od mastnôt, olejov, mazadiel, tmelov, lepidiel 
a pod; 

Pokyny   Otvoriť viečko, odstrániť fóliový tesniaci uzáver, utierkou otrite nezaschnuté 
zvyšky z podkladu, po odstránení škvŕn pokrčenou utierku nechajte niekoľko 
minút na podklade, než začnete podklad mierne stierať. Pre dosiahnutie 
najlepších výsledkov odstraňujte zvyšky ihneď. Vďaka vysokému účinku 
možno čistiť škvrny od náterov do 24 hod. po aplikácií. 
 

Upozorn enie   Pred použitím vždy testujte na skrytom mieste. Pred manipuláciou s citlivými 
prístrojmi vždy tekutinu z rúk osušte. 

Bezpečnos ť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 08.01». 
Aktualiz ácia   Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 26.11.2004 

    
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie.  
 


