
 
          

 
 
 

    
rozpouštěcírozpouštěcírozpouštěcírozpouštěcí    a a a a čisticíčisticíčisticíčisticí    prostředekprostředekprostředekprostředek    

    

� velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké 
typy karbonůtypy karbonůtypy karbonůtypy karbonů    

� bezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů    
� neobsahuje halogenové uhlovneobsahuje halogenové uhlovneobsahuje halogenové uhlovneobsahuje halogenové uhlovodíky,odíky,odíky,odíky,        PTBB, PTBB, PTBB, PTBB,     PCBPCBPCBPCB        aaaa        PCTPCTPCTPCT    
� nevodivýnevodivýnevodivýnevodivý    
� odpařuje odpařuje odpařuje odpařuje     sssse e e e     bezezbytkubezezbytkubezezbytkubezezbytku    
� nezapáchánezapáchánezapáchánezapáchá    
� vhodný vhodný vhodný vhodný     dodododo        mycíchmycíchmycíchmycích        stolůstolůstolůstolů 

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN    je rozpouštěcí a čisticí prostředek k odmaštění a čištění strojních součástí a dílů 
v průmyslových provozech, dopravě a elektro provozech znečištěných od olejů, silikonů, 
mazacích tuků a jiných nečistot. Neobsahuje halogenové uhlovodíky,    PTBB, PCB a PCT. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN    můžete bez obav používat na všechny omyvatelné povrchy, plasty, lakované plochy, 
sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů při čištění elektromotorů, kde oceníte nevodivost 
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANu. V mycích stolech, v automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, 
ultrazvukových čističkách, atd.    SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN nezanechává žádné zbytky mastného filmu a proto je 
vhodný i pro úpravu povrchů před nanášením barev. Rozpouští měkké typy karbonů. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        

SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN naneste štětcem, nízkotlakým postřikem, ponorem, hadrem, případně se aplikuje ve 
spreji. Na lepidla a silikony nechte působit. Lze s ním pracovat i v uzavřených prostorách. 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje 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 abezpečnostním listu abezpečnostním listu abezpečnostním listu a    na etiketě. na etiketě. na etiketě. na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Skupenství:   kapalné při 20°C 
                    Barva:    čirá 
     Zápach:   charakteristický 
     Bod varu/destilační rozsah: 190°C 
     Bod tání:   do 20°C 
     Bod vzplanutí:   65°C 
     Zápalná teplota:  200°C 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  25l kanystr, 200l sud  (obj. č. 106025, 106200)    
    

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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rozpouštěcí a čisticí prostředekrozpouštěcí a čisticí prostředekrozpouštěcí a čisticí prostředekrozpouštěcí a čisticí prostředek    
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� bezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelůbezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů    
� neobsahuje halogenové uhlovodíky,neobsahuje halogenové uhlovodíky,neobsahuje halogenové uhlovodíky,neobsahuje halogenové uhlovodíky,        PTBB, PTBB, PTBB, PTBB,     PCBPCBPCBPCB        aaaa        PCTPCTPCTPCT    
� nevodivýnevodivýnevodivýnevodivý    
� odpařuje odpařuje odpařuje odpařuje     sssse e e e     bebebebezezbytkuzezbytkuzezbytkuzezbytku    
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POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN    je rozpouštěcí a čisticí prostředek k odmaštění a čištění strojních součástí a dílů 
v průmyslových provozech, dopravě a elektro provozech znečištěných od olejů, silikonů, 
mazacích tuků a jiných nečistot. Neobsahuje halogenové uhlovodíky,    PTBB, PCB a PCT. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN    můžete bez obav používat na všechny omyvatelné povrchy, plasty, lakované plochy, 
sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů při čištění elektromotorů, kde oceníte nevodivost 
SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANu. V mycích stolech, v automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, 
ultrazvukových čističkách, atd.    SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN nezanechává žádné zbytky mastného filmu a proto je 
vhodný i pro úpravu povrchů před nanášením barev. Rozpouští měkké typy karbonů. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        

SOLCLEANSOLCLEANSOLCLEANSOLCLEAN naneste štětcem, nízkotlakým postřikem, ponorem, hadrem, případně se aplikuje ve 
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