Spectra-CLEAN ASW 456

Technický list

Spectra-CLEAN ASW 456

Charakteristika

Čistič polymérnych usadenín

Veľmi silný a razantný alkalický tekutý vodou riediteľný odmasťovač. Nie je
abrazívny, ale chová sa ako abrazívum. Vyvinutý na zadymené a sadzami
znečistené povrchy odsávacích systémov zvarovacích pracovísk začernalých
zvarencov a výfukových systémov. Vhodný tiež pre očistenie šporákov, krbov,
rúr a digestorov. Pre svoju koncentráciu a obmedzenú penivosť je vhodný
zvlášť k profesionálnemu odmasťovaniu a čisteniu. NUTNÉ vyskúšať
znášanlivosť s ošetrovaným povrchom. Nedoporučuje sa čistiť farebné kovy a
hliník. Doporučujeme po odmastení vždy opláchnuť vodou alebo zotrieť mokrou
handrou.

Oblasti použitia
Odsávacie systémy a digestory
Výfukové systémy a zvarence
Začernené skla od kachlí
Rúry, sporáky, krby a ohniska

Výhody a využitia
Ekonomický – koncentrát
Efektívny– vysoká účinnosť
Ekologický – odbouratelný
Bezpečný – nehorľavý
Neobsahuje VOC

Aplikácia
Čistenie látok ropného pôvodu
Čistenie zapečených mastnôt
Čistenie usadenín, sadzí, prachu
Nánosy výparov z jedál a plynov
Povrchy odolné voči alkáliam

Balenie
10 l kanister
25 l kanister
200 l sud
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Údaje v tomto výtlačku zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a obsiahlym skúškam a skúsenostiam. Pri rozmanitosti užívateľských
možností a technických daností môžu však vzniknúť pokyny pre aplikáciu, ktoré nie sú prenosné v jednotlivých prípadoch, preto nemôžu
byť z tohoto dôvodu odvodzované žiadne záväzky alebo nároky na záruku. Ručenie za vhodnosť našich produktov pre určité použitie,
rovnako ako za určité vlastnosti týchto produktov preberáme len vtedy, pokiaľ to bolo v jednotlivom prípade písomne prisľúbené. V
každom prípade sú oprávnené nároky na záruku bezchybnej dodávky a eventuálne náhradnej dodávky chybného tovaru, pokiaľ by
zlyhalo vylepšenie, viazané len na vrátenie kúpnej ceny. Všetky ďalšie nároky, hlavne ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené.
Pred použitím musia byť vykonané vlastné pokusy. Zmeny sú vyhradené v rámci vývoja – ®registrovaná značka tovaru.

Technické údaje
Norma

Podmienky Jednotka

Hodnota

Chemické vlastnosti
Farva

priehladná

Rozpustnosť vo vode

neobmedzená

Hodnota pH

12 - 13

Biologická odburatelnosť

cez 95 %

Skladovanie

°C

+ 5 až + 25

Pomer riedenia
Silné znečistenie

odsávacie systémy, výfuky, trúby, digestory

1:3

Stredné znečistenie

krbové kachle a sklo, kovové ohniská

1 : 40

Slabé znečistenie

čerstvo vzniknutá nečistota, prach, mastnota

1 : 100

Likvidácia obalov, zbytkov koncentrátu a odmastené látky
Obaly po úplnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať do zberného miesta. Poplatok za zabezpečenie
zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov bol uhradený spoločnosti NATUR-PACK, a.s. Čistič nie je
nebezpečnou látkou v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Pri manipulácii doporučujeme dodržiavať bezpečnostné predpisy: používať ochranné okuliare, rukavice,
pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pri zasiahnutí pokožky prípravkom rýchlo opláchnuť vodou, po požití
vypiť väčšie množstvo vody a vyhľadať lekára. Odmastená látka: zmes vody, odmasťovača a
odmastených nečistôt sa časom usadí. Vrchnú mastnú vrstvu možno zlikvidovať ako ropné zbytky. Kal
možno skladovať. Zvyšok roztoku možno znovu použiť ( po regenerácii ) alebo vypustiť do čističky
odpadových vôd.
Pri výrobe tohoto prípravku je uplatnený systém ridenia kvality ISO 9001.

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručna doba
Skladuje se v suchých a tmavých skladoch v teplotách +5 až +25 °C v pôvodných obaloch.
Záručna doba 1 rok odo dňa výroby uvedeného na obale. Chraňte pred mrazom a slnkom!
Iba pre profesionálne požitie. Na vyžiadanie bezpečnostný list.
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