
 
 

        
 
 
 
    

speciál pro odstranění usazenin zspeciál pro odstranění usazenin zspeciál pro odstranění usazenin zspeciál pro odstranění usazenin z    dopravní techniky dopravní techniky dopravní techniky dopravní techniky     
    

� speciálně vyvinuto pro čištění prostředků hromadné dopravyspeciálně vyvinuto pro čištění prostředků hromadné dopravyspeciálně vyvinuto pro čištění prostředků hromadné dopravyspeciálně vyvinuto pro čištění prostředků hromadné dopravy    
� odstraňuje nečistoty vzniklé vlivem vzdušné vlhkosti, oxidací, rezodstraňuje nečistoty vzniklé vlivem vzdušné vlhkosti, oxidací, rezodstraňuje nečistoty vzniklé vlivem vzdušné vlhkosti, oxidací, rezodstraňuje nečistoty vzniklé vlivem vzdušné vlhkosti, oxidací, rez            
� vhodný na lakované plochyvhodný na lakované plochyvhodný na lakované plochyvhodný na lakované plochy    
� bezpečný na plastybezpečný na plastybezpečný na plastybezpečný na plasty,,,,    gumugumugumugumu, sklo, sklo, sklo, sklo    
� koncentrát ředitelný vodoukoncentrát ředitelný vodoukoncentrát ředitelný vodoukoncentrát ředitelný vodou    podle potřebypodle potřebypodle potřebypodle potřeby    
� rychlý čistící účinekrychlý čistící účinekrychlý čistící účinekrychlý čistící účinek    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
CAECONOMICCAECONOMICCAECONOMICCAECONOMIC    je kyselý mycí prostředek speciálně určený na čištění dopravní techniky. 
Odstraňuje nečistoty vznikající oxidací, vlivem vzdušné vlhkosti, rez a vápenaté usazeniny z 
lakovaných i nelakovaných povrchů. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CAECONOMICCAECONOMICCAECONOMICCAECONOMIC    se používá na čištění prostředků hromadné dopravy, vlaků, tramvají, vozů metra, 
ale také na potravinářské technologie, cisterny, nádrže, potrubí, apod. Ve fitness centrech, 
pečovatelských ústavech, nemocnicích, bazénech, wellness centrech na rez, vodní kámen, močový 
kámen a úklid toalet. Lze používat i na sklo. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
CAECONOMICCAECONOMICCAECONOMICCAECONOMIC nanášíme postřikem, štětcem nebo jiným vhodným způsobem. Podle potřeby lze 
ředit vodou. Po aplikaci je nutné plochy omýt dostatečným množstvím čisté vody. Použitelný na 
většinu materiálů. Přesto je doporučeno vždy vyzkoušet na malé nebo málo viditelné ploše.    
    
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:  Typ:    kyselý mycí prostředek 
                    Vzhled:   kapalina 
     Barva:    světle modrá    
                    Hustota při 20°C: cca 1 kg/l    
                    pH:    1,5 – 2,5    
     Rozpustnost:   ve vodě rozpustný    
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 25l, 200l  (obj. č. 144025, 144200)    
    
JEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍOVÉ VYUŽITÍOVÉ VYUŽITÍOVÉ 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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