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� vynikající čistící účinnostvynikající čistící účinnostvynikající čistící účinnostvynikající čistící účinnost    
� biologicky rozložitelnýbiologicky rozložitelnýbiologicky rozložitelnýbiologicky rozložitelný    
� ekonomické použitíekonomické použitíekonomické použitíekonomické použití    
� nehořlavýnehořlavýnehořlavýnehořlavý    
� nenenenežíravýžíravýžíravýžíravý    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
AAAAQCLEANQCLEANQCLEANQCLEAN    je nehořlavý prostředek bez zápachu, biologicky odbouratelný a netoxický. Protože 
neobsahuje rozpouštědla, je použitelný na všechny druhy omyvatelných materiálů. Díky vyšší 
účinnosti oproti srovnatelným prostředkům lze dosáhnout výrazných finančních i časových úspor. 
Odstraňuje minerální oleje, plastická maziva, zapečenou mastnotu, biologické tuky atd. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AAAAQCLEANQCLEANQCLEANQCLEAN je vynikající pro mytí povrchů strojů od zaschlých olejů a emulzí používaných ve 
strojírenství, na obráběcí a tvářecí stroje, potravinářská zařízení, větráky, filtry, kladkostroje, 
dopravní pásy, výtahy, lanovky, čluny, lodní zařízení, balící stroje, podlahy, motory, převodovky, 
díly a plachty vozidel. Použitím ve vysokotlakých mycích strojích nebo teplé vody dosáhnete 
zvýšení účinnosti. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AAAAQCLEANQCLEANQCLEANQCLEAN se ředí vodou v poměru 1:3 až 1:60 v závislosti na znečištění povrchu. AQCLEANAQCLEANAQCLEANAQCLEAN 
naneste na čištěný povrch postřikem, štětcem nebo ponorem a pokud možno nechte působit. Poté 
dobře opláchněte.    Vhodné pro kartáčovací stroje.     
Pro čištění hliníku a jeho slitin používejte krátkodobě roztok s vyšším poměrem ředění.    
    
Všechny Všechny Všechny Všechny údaje o údaje o údaje o údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Barva:   žlutá 
       Vzhled:  kapalina 
       Vůně:   bez zápachu 
        Hodnota pH:  12 
     Rozpustnost:  ve vodě rozpustný 
     Hořlavost:  nehořlavý 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  25l, 200l (obj. č. 100025, 100200)    
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití. 
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