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ACE Cleaner
Univerzální čistič a odmašťovač povrchů.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

ACE Cleaner ACE25 Kanystr 25 litrů 1 35150

Vlastnosti: Výhody:
• Acetonová báze
• Výborně čistí a odmašťuje
• Rychle se odpařuje

• Vysoký účinek čištění  
• Vhodný k čištění veškerých kovů, skla, 

keramiky a dalších
• Účinně rozpouští nečistoty, lepidla, 

laky, oleje, mastnotu a jiné

Aplikace:

ACE CLEANER je speciální čistící a odmašťovací přípravek, účinný pro odstranění nečistot, lepidel, 
laků, olejů, mastnoty a prachu. Taktéž je vhodný v automobilovém průmyslu na čištění a odmaštění 
brzdových kotoučů a brzdových bubnů, brzdových destiček, spojkových obložení a dalších.

Varování:

ACE CLEANER může poškodit barvy a některé plasty. Proto musí být čištěný povrch nejprve otes-
tován na skrytém místě
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Aplikovat ACE CLEANER v potřebném množství na znečištěný povrch vhodným způsobem (roz-
prašovač, štětec, hadr apod.), případně čistit metodou ponoření dílu do roztoku

2. Nechat působit po dobu 1 až 5 minut a plochu vytřít do sucha (textilii nechat vysušit vhodným 
způsobem)

3. V případě silného znečištění postup opakovat, popř. nechat působit déle.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence Kapalina 
Báze Acetonová
Barva (vizuálně) Bezbarvá tekutina
Zápach Charakteristický
Hustota 0,734 g/m3 při 20 °C
Teplota vznícení 200 °C
Ředění Produkt se neředí

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě mezi 10 °C - 20 °C
Chránit před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.


