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prostředek na prostředek na prostředek na prostředek na čištění čištění čištění čištění nerez oceli, nerez oceli, nerez oceli, nerez oceli, hliníkuhliníkuhliníkuhliníku    
    

� odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu     
� proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny     
� chrání vyčištěné povrchy pchrání vyčištěné povrchy pchrání vyčištěné povrchy pchrání vyčištěné povrchy proti oxidaci roti oxidaci roti oxidaci roti oxidaci     
� vhodný pro vhodný pro vhodný pro vhodný pro lesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastůůůů    
� použití pro potravinářské provozypoužití pro potravinářské provozypoužití pro potravinářské provozypoužití pro potravinářské provozy    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222    
� garance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
BRILLINOXBRILLINOXBRILLINOXBRILLINOX    je prostředek určený na čištění a leštění nerez oceli a hliníku.    

    
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:     
BRILLINOXBRILLINOXBRILLINOXBRILLINOX    je speciálně upraven pro rychlé a úplné odmašťování mechanických dílů a kovových 
lesklých povrchů z nerezové oceli, chromu, leštěného hliníku, pozinku. Může být také použit na 
plastové povrchy (doporučujeme před plošným použitím otestovat na menší ploše). Atestován SZÚAtestován SZÚAtestován SZÚAtestován SZÚ 
pro použití v potravinářských provozech, mlékárnách, pivovarech, barech k ošetření povrchu lednic, 
digestoří, konvektomatů. Vhodný při správě budov a údržbě výtahů, interiérových bazénů, lesklých 
kovových konstrukcí zábradlí, vstupních recepcí. Chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci a zanechává 
ochranný film proti opětovnému vzniku otisku prstů. 

 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BRILLINOXBRILLINOXBRILLINOXBRILLINOX před použitím důkladně protřepejte, aby se promíchal obsah spreje. Na povrchy, které 
jsou velmi špinavé, aplikujte přímo na skvrny a vyčistěte. Poté otřete čistým hadříkem. Jinak je 
možné nanést BRIILLINOX na čistou utěrku nebo hadřík a povrch přeleštit.        
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny 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:  Vzhled:  aerosol 
                        Barva:   transparentní      

     Hustota:  0,81g/cm3 při 20°C     
     Rozpustnost:  ve vodě nerozpustný 

                                                          

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:   650 ml sprej (obj. č. 586001) 
 

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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prostředek na čištění nerez oceli, hliníkuprostředek na čištění nerez oceli, hliníkuprostředek na čištění nerez oceli, hliníkuprostředek na čištění nerez oceli, hliníku    
    

� odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu odstraňuje mastný film, otisky prstů a skvrny rozmanitého původu     
� proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny proniká a zcela rozpouští tukové usazeniny     
� chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci     
� vhodný pro vhodný pro vhodný pro vhodný pro lesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastůlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastůlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastůlesklé povrchy z nerez oceli, pozinku, chromu, hliníku a plastů    
� použití pro potravinářské provopoužití pro potravinářské provopoužití pro potravinářské provopoužití pro potravinářské provozyzyzyzy    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222    
� garance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky vgarance minimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
BRILLINOX BRILLINOX BRILLINOX BRILLINOX je prostředek určený na čištění a leštění nerez oceli a hliníku.    

    
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:     
BRILLINOXBRILLINOXBRILLINOXBRILLINOX    je speciálně upraven pro rychlé a úplné odmašťování mechanických dílů a kovových 
lesklých povrchů z nerezové oceli, chromu, leštěného hliníku, pozinku. Může být také použit na 
plastové povrchy (doporučujeme před plošným použitím otestovat na menší ploše). Atestován SZÚAtestován SZÚAtestován SZÚAtestován SZÚ 
pro použití v potravinářských provozech, mlékárnách, pivovarech, barech k ošetření povrchu lednic, 
digestoří, konvektomatů. Vhodný při správě budov a údržbě výtahů, interiérových bazénů, lesklých 
kovových konstrukcí zábradlí, vstupních recepcí. Chrání vyčištěné povrchy proti oxidaci a zanechává 
ochranný film proti opětovnému vzniku otisku prstů. 

 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BRILLINOXBRILLINOXBRILLINOXBRILLINOX před použitím důkladně protřepejte, aby se promíchal obsah spreje. Na povrchy, které 
jsou velmi špinavé, aplikujte přímo na skvrny a vyčistěte. Poté otřete čistým hadříkem. Jinak je 
možné nanést BRIILBRIILBRIILBRIILLINOXLINOXLINOXLINOX na čistou utěrku nebo hadřík a povrch přeleštit.        
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první 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:  Vzhled:  aerosol 
                        Barva:   transparentní      

     Hustota:  0,81g/cm3 při 20°C     
     Rozpustnost:  ve vodě nerozpustný 

                                                          

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650 ml sprej (obj. č. 586001) 
 

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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