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účinný čistič a rozpouštědlo 
 

 čistí plasty, gumu, pevné povrchy 
 vysoká čistící účinnost 
 vhodný pro přípravu povrchů před nanášením barev a laků 
 schne mimořádně rychle 
 nezanechává žádné zbytky mastného filmu 
 vhodný na čištění skleněných ploch a optických čidel 

 

POPIS:  
NETTOYANT SEC bez obsahu chlorovaných uhlovodíků čistí a odmašťuje strojní díly, součástky a 

plochy od mastnot, olejových nečistot, brzdného prachu, maziv atd. 
 

POUŽITÍ:  
NETTOYANT SEC se používá na všechny aplikace v průmyslu, výrobě a servisu na rychlé a 

ekonomické mytí s intenzivním odmašťovacím účinkem při odstraňování mastnot, prachu, 
zatvrdlých mazadel, zbytků olejů, konzervačních látek. Používá se bez omezení na gumové a 
plastové části strojů, na všechny druhy kovů. Vhodný je k úpravě povrchu před nanášením laků a 
barev. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ:  
NETTOYANT SEC ve spreji důkladně protřepejte. Nanášejte postřikem ze vzdálenosti 20–30 cm, 

ponořením v lázni nebo štětcem. Nechte oschnout nebo otřete hadrem. 
 

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním 
listu a na etiketě.  
 

TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:   aerosol 

     Zápach:   rozpouštědlový 

     Relativní hustota:  0,66 g/cm3 při 20°C 

     Bod vzplanutí:  <23°C 

     Viskozita:   v < 7 mm2/s (40°C) 
 

BALENÍ:  500ml  sprej (obj. č. 157001)  
 

JEN 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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