
 
 

                 
 
 

    
vysoce účinný vysoce účinný vysoce účinný vysoce účinný odmašťovací prostředekodmašťovací prostředekodmašťovací prostředekodmašťovací prostředek    na na na na velmivelmivelmivelmi    silné vrstvy nečistotsilné vrstvy nečistotsilné vrstvy nečistotsilné vrstvy nečistot    

    

� rychle odstraňuje i rychle odstraňuje i rychle odstraňuje i rychle odstraňuje i velmivelmivelmivelmi    silné vrstvy nečistot z povrchusilné vrstvy nečistot z povrchusilné vrstvy nečistot z povrchusilné vrstvy nečistot z povrchu        
� snadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelínysnadno odstraňuje zapečené oleje, vazelíny, staré barvy, staré barvy, staré barvy, staré barvy    
� vodou ředitelný, netoxický, nehořlavývodou ředitelný, netoxický, nehořlavývodou ředitelný, netoxický, nehořlavývodou ředitelný, netoxický, nehořlavý    
� náhradanáhradanáhradanáhrada        zazazaza        toxická toxická toxická toxická     rozpouštědlarozpouštědlarozpouštědlarozpouštědla    
� biologicky biologicky biologicky biologicky     odbouratelnýodbouratelnýodbouratelnýodbouratelný    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ULTRAULTRAULTRAULTRA    AAAAQCLEANQCLEANQCLEANQCLEAN    je koncentrovaný, vodou ředitelný, odmašťovací a čisticí prostředek na rychlé a 
snadné odstranění velmi silných vrstev nečistot. Biologicky odbouratelný s antistatickým účinkem. 
 

POUPOUPOUPOUŽITÍ:ŽITÍ:ŽITÍ:ŽITÍ:        
ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN je ideální na intenzivní čištění a řešení problémů v oblasti automobilové 
techniky a průmyslu. Snadno proniká spečenými oleji, emulguje nánosy nečistot od olejů a maziv. 
Vhodný je na čištění motorů vozového parku, strojů a zařízení pracujících v extrémních 
podmínkách, při údržbě a generálkách těžké techniky. Odstraňuje karbon, staré barvy, mastnotu a 
špínu ze silničního provozu na auto plachtách a podvozcích, podlah servisů a dílenských provozů. 
Nahrazuje hořlavá toxická rozpouštědla. 
NNNNevystavujte evystavujte evystavujte evystavujte hliníkhliníkhliníkhliník    a jeho slitina jeho slitina jeho slitina jeho slitinyyyy    dlouhodobému kontaktu sdlouhodobému kontaktu sdlouhodobému kontaktu sdlouhodobému kontaktu s    ULTRAULTRAULTRAULTRA    AQCLEANAQCLEANAQCLEANAQCLEANemememem....    

 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN ULTRA AQCLEAN je určen pro ruční i strojní mytí v tlakových zařízeních i kartáčovacích strojích, a 
pro čištění pěnou. Na silně znečištěné povrchy a ruční mytí používejte ředění v poměru 1:10, pro 
tlakové mytí a pěnové čištění ředíme 1:25. Pro podlahové plochy a běžné znečištění použijte 
poměr 1:40 až 1:80. Nechte působit, ale nenechávejte zaschnout. Poté dobře opláchněte vodou, 
nejlépe tlakovým mytím. 
    

Všechny údajVšechny údajVšechny údajVšechny údaje o e o e o e 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 DATATECHNICKÁ DATATECHNICKÁ DATATECHNICKÁ DATA::::        Typ:   alkalický odmašťovací prostředek 
                    Vzhled:  kapalina 
     Barva:   bezbarvá až světle žlutá 
     Hodnota pH:  >13,5  
     Relativní hustota: 1,1g/cm3 
     Rozpustnost:   ve vodě rozpustný 
     Hořlavost:  nehořlavý    
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 25l kanystr, 200l sud (obj. č. 117025, 117200)    
    

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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