
 
 
 
 

 
 

    
ekonomickýekonomickýekonomickýekonomický    vodou ředitelný odmašťovací prostředekvodou ředitelný odmašťovací prostředekvodou ředitelný odmašťovací prostředekvodou ředitelný odmašťovací prostředek    

    
� vhodný na čištěnívhodný na čištěnívhodný na čištěnívhodný na čištění    strojů a zařízenístrojů a zařízenístrojů a zařízenístrojů a zařízení    
� příprava povrchů před nanášením barevpříprava povrchů před nanášením barevpříprava povrchů před nanášením barevpříprava povrchů před nanášením barev    
� snadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelíny    
� náhrada za toxická rozpouštědlanáhrada za toxická rozpouštědlanáhrada za toxická rozpouštědlanáhrada za toxická rozpouštědla    
� biologicky odbouratelnýbiologicky odbouratelnýbiologicky odbouratelnýbiologicky odbouratelný    
� velmi ekonomickývelmi ekonomickývelmi ekonomickývelmi ekonomický    

    
POPIPOPIPOPIPOPIS:S:S:S:        
AAAAQQQQECONOMICECONOMICECONOMICECONOMIC    je velmi ekonomický, biologicky odbouratelný, odmašťovací a čisticí prostředek 
na čištění motorů, těžkých strojů a zařízení. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC snadno proniká spečenými oleji, emulguje nánosy nečistot od olejů a maziv. 
Vhodný je na čištění motorů vozového parku, strojů a zařízení, při údržbě a generálkách, při 
přípravě povrchů před nanášením barev.  
Nevystavujte AQECONOMICAQECONOMICAQECONOMICAQECONOMIC dlouhodobému kontaktu s hliníkem a jeho slitinami. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC je určen jak pro ruční, tak pro strojní mytí v tlakových zařízeních, kartáčovacích 
strojích. Na silně znečištěné povrchy používejte ředění v poměru 1:1. Při odstraňování běžných 
nečistot ředíme 1:5, na tlakové mytí ředíme až 1:10. Po čištění povrch opláchněte vodou nebo 
setřete. 
    
Všechny údajVšechny údajVšechny údajVšechny údaje o e o e o e o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Typ:    alkalický odmašťovací prostředek 
                                                                                                                                        Vzhled:   kapalina 
     Barva:    světle žlutá 
     Hodnota pH:   10 
     Rozpustnost:   ve vodě rozpustný 
     Hořlavost:   nehořlavý 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  25l, 200l  (obj. č. 127025, 127200)     

    
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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POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC AQECONOMIC snadno proniká spečenými oleji, emulguje nánosy nečistot od olejů a maziv. 
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Nevystavujte AQECONOMICAQECONOMICAQECONOMICAQECONOMIC dlouhodobému kontaktu s hliníkem a jeho slitinami. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
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