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            profesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubí    
    

� výkonnývýkonnývýkonnývýkonný        tekutýtekutýtekutýtekutý        prostředekprostředekprostředekprostředek        kkkk    čištěníčištěníčištěníčištění        odpadůodpadůodpadůodpadů        aaaa        sanitární  keramikysanitární  keramikysanitární  keramikysanitární  keramiky    
� zprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubí    
� pro pro pro pro     použití  v použití  v použití  v použití  v     koupelnách, toaletách  koupelnách, toaletách  koupelnách, toaletách  koupelnách, toaletách  i  kuchyníchi  kuchyníchi  kuchyníchi  kuchyních    
� nepoškozuje  nepoškozuje  nepoškozuje  nepoškozuje  většinu  kovůvětšinu  kovůvětšinu  kovůvětšinu  kovů,  ,  ,  ,  tvrzených tvrzených tvrzených tvrzených plastůplastůplastůplastů        ani  pryani  pryani  pryani  pryžovýchžovýchžovýchžových        těsněnítěsněnítěsněnítěsnění    
� rychle  odstraní  usazeniny  biologického  i  minerálního  původu rychle  odstraní  usazeniny  biologického  i  minerálního  původu rychle  odstraní  usazeniny  biologického  i  minerálního  původu rychle  odstraní  usazeniny  biologického  i  minerálního  původu     
� účinná  účinná  účinná  účinná  prevence  prevence  prevence  prevence  ucpávání  odpadůucpávání  odpadůucpávání  odpadůucpávání  odpadů        

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE je  tekutý  čistící  prostředek  odstraňující  minerální  i  biologické  nečistoty.  
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
Použitím    ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE dosáhnete rychlého obnovení průchodnosti i zcela ucpaných potrubí.  
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE    dokáže díky své vysoké hustotě proniknout až k místu ucpání. Následně je zprůchodní 
rozpuštěním tuků, vlasů, hygienických tamponů i vložek, obvazů, zbytků tkání, vodního i 
močového kamene. 
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE takto výrazně snižuje výdaje na údržbu budov a zajišťuje funkčnost toalet, koupelen a 
kuchyní  vvvv        průmyslu,  průmyslu,  průmyslu,  průmyslu,  potravinářství,  potravinářství,  potravinářství,  potravinářství,  zdravotnictvízdravotnictvízdravotnictvízdravotnictví        i  i  i  i  veřejné veřejné veřejné veřejné     správěsprávěsprávěsprávě.... 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITPOUŽITPOUŽITPOUŽITÍ:Í:Í:Í:                
Při aplikaci Při aplikaci Při aplikaci Při aplikaci ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE    používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.    
Při  aplikaci  většího  než  doporučeného  množství  prostředku  může  dojít  kPři  aplikaci  většího  než  doporučeného  množství  prostředku  může  dojít  kPři  aplikaci  většího  než  doporučeného  množství  prostředku  může  dojít  kPři  aplikaci  většího  než  doporučeného  množství  prostředku  může  dojít  k        silnému silnému silnému silnému 
zahřátí  potrubí, zahřátí  potrubí, zahřátí  potrubí, zahřátí  potrubí,         jehož jehož jehož jehož         důsledkem důsledkem důsledkem důsledkem         může  může  může  může      být být být být         poškození poškození poškození poškození         zařízení  zařízení  zařízení  zařízení      nebo  pnebo  pnebo  pnebo  popálení  opálení  opálení  opálení  
při při při při     náhodném dotyku.náhodném dotyku.náhodném dotyku.náhodném dotyku.    
Preventivně Preventivně Preventivně Preventivně aplikujte 101010100 0 0 0 ––––    111150ml50ml50ml50ml produktu do odpadu a nechte působit max. 10 max. 10 max. 10 max. 10 minminminmin. Poté 
proplachujte čistou vodou po dobu max. 1-2 min. 
Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí odsajte tekutiny (pokud je to možné), aplikujte 200200200200    ----    300ml300ml300ml300ml produktu a nechte 
působit max. 15 minmax. 15 minmax. 15 minmax. 15 min. Po zprůchodnění proplachujte čistou vodou po dobu max 1-2 min.  
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE   nnnn    eeee    pppp    oooo    uuuu    žžžž    íííí    vvvv    eeee    jjjj    tttt    e e e e         nnnn    eeee    řřřř    eeee    dddd    ěěěě    nnnn    ýýýý  na povrchy z nerezových kovů, sloučenin hořčíku, 
zinku, chromu, a plastů vyrobených z ABS, bílého PVC a měkčených plastů (tzv. “husí krk“). 
    

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:   hustá hnědá kapalina  
                    Hustota (20°C): 1,83 g/cm3 (ASTM D4052)  
 

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  1l  láhev (obj. č. 579001) 
    

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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            profesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubíprofesionální čistič odpadního potrubí    
    

� výkonný  tekutý výkonný  tekutý výkonný  tekutý výkonný  tekutý     prostředek  kprostředek  kprostředek  kprostředek  k    čištění  odpadů  a  sanitární  keramikyčištění  odpadů  a  sanitární  keramikyčištění  odpadů  a  sanitární  keramikyčištění  odpadů  a  sanitární  keramiky    
� zprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubízprůchodňuje  i  zcela  ucpaná  potrubí    
� pro  použití  v pro  použití  v pro  použití  v pro  použití  v     koupelnách, toaletách  i  kuchyníchkoupelnách, toaletách  i  kuchyníchkoupelnách, toaletách  i  kuchyníchkoupelnách, toaletách  i  kuchyních    
� nepoškozuje  většinu  kovů,  tvrzených plastů  ani  pryžových  těsněnínepoškozuje  většinu  kovů,  tvrzených plastů  ani  pryžových  těsněnínepoškozuje  většinu  kovů,  tvrzených plastů  ani  pryžových  těsněnínepoškozuje  většinu  kovů,  tvrzených plastů  ani  pryžových  těsnění    
� rychle  odstraní  usazeniny  biologicrychle  odstraní  usazeniny  biologicrychle  odstraní  usazeniny  biologicrychle  odstraní  usazeniny  biologického  i  minerálního  původu kého  i  minerálního  původu kého  i  minerálního  původu kého  i  minerálního  původu     
� účinná  prevence  ucpávání  odpadů účinná  prevence  ucpávání  odpadů účinná  prevence  ucpávání  odpadů účinná  prevence  ucpávání  odpadů     

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE je  tekutý  čistící  prostředek  odstraňující  minerální  i  biologické  nečistoty.  
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
Použitím    ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE dosáhnete rychlého obnovení průchodnosti i zcela ucpaných potrubí.  
ORAPIPE ORAPIPE ORAPIPE ORAPIPE dokáže díky své vysoké hustotě proniknout až k místu ucpání. Následně je zprůchodní 
rozpuštěním tuků, vlasů, hygienických tamponů i vložek, obvazů, zbytků tkání, vodního i 
močového kamene. 
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE takto výrazně snižuje výdaje na údržbu budov a zajišťuje funkčnost toalet, koupelen a 
kuchyní  v v v v     průmyslu,  potravinářství,  průmyslu,  potravinářství,  průmyslu,  potravinářství,  průmyslu,  potravinářství,  zdravotnictví  i  veřejné  správě.zdravotnictví  i  veřejné  správě.zdravotnictví  i  veřejné  správě.zdravotnictví  i  veřejné  správě. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:                
Při aplikaci Při aplikaci Při aplikaci Při aplikaci ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE    používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.    
Při  aplikaci  většího  než  doporučePři  aplikaci  většího  než  doporučePři  aplikaci  většího  než  doporučePři  aplikaci  většího  než  doporučeného  množství  prostředku  může  dojít  kného  množství  prostředku  může  dojít  kného  množství  prostředku  může  dojít  kného  množství  prostředku  může  dojít  k        silnému silnému silnému silnému 
zahřátí  potrubí,   jehož   důsledkem   může   být   poškození   zařízení   nebo  popálení  zahřátí  potrubí,   jehož   důsledkem   může   být   poškození   zařízení   nebo  popálení  zahřátí  potrubí,   jehož   důsledkem   může   být   poškození   zařízení   nebo  popálení  zahřátí  potrubí,   jehož   důsledkem   může   být   poškození   zařízení   nebo  popálení  
při  náhodném dotyku.při  náhodném dotyku.při  náhodném dotyku.při  náhodném dotyku.    
Preventivně Preventivně Preventivně Preventivně aplikujte 100 100 100 100 ––––    150ml150ml150ml150ml produktu do odpadu a nechte působit max. 10 minmax. 10 minmax. 10 minmax. 10 min. Poté 
proplachujte čistou vodou po dobu max. 1-2 min. 
Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí Při ucpání potrubí odsajte tekutiny (pokud je to možné), aplikujte 200 200 200 200 ----    300ml300ml300ml300ml produktu a nechte 
působit max. 15 minmax. 15 minmax. 15 minmax. 15 min. Po zprůchodnění proplachujte čistou vodou po dobu max 1-2 min.  
ORAPIPEORAPIPEORAPIPEORAPIPE   n e p o u ž í vn e p o u ž í vn e p o u ž í vn e p o u ž í v    e e e e j t e   n e ř e d ě n ýj t e   n e ř e d ě n ýj t e   n e ř e d ě n ýj t e   n e ř e d ě n ý  na povrchy z nerezových kovů, sloučenin hořčíku, 
zinku, chromu, a plastů vyrobených z ABS, bílého PVC a měkčených plastů (tzv. “husí krk“). 
    

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    bezpečnostbezpečnostbezpečnostbezpečnostním ním ním ním 
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:  hustá hnědá kapalina  
                    Hustota (20°C): 1,83 g/cm3 (ASTM D4052) 
 

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  1l  láhev (obj. č. 579001) 
    

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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