
www.retech.com

Č
is

ti
c

í 
a

 o
d

m
a

š
ťo

v
a

c
í 

p
ro

d
u

k
ty

Univerzálny čistič a odmasťovač povrchov.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

ACE Cleaner ACE25 Kanister 25 litrov 1 35150

Vlastnosti: Výhody:
• Acetonový základ
• Výborne čistí a odmasťuje
• Rýchlo sa odparuje

• Vysoký účinok čistenia
• Vhodný na čistenie všetkých kovov, 

skla, keramiky a ďalších
• Účinne rozpúšťa nečistoty, lepidlá, laky, 

oleje, mastnotu a iné

Varovanie:

ACE CLEANER môže poškodiť farby a niektoré plasty. Preto musí byť čistený povrch najprv otesto-
vaný na skrytom mieste.

Aplikácia:

ACE CLEANER je špeciálny čistiaci a odmasťovací prípravok, účinný pri odstraňovaní nečistôt, le-
pidiel, lakov, olejov, mastnoty a prachu. Taktiež je vhodný v automobilovom priemysle na čistenie 
a odmastenie brzdových kotúčov a brzdových bubnov, brzdových doštičiek, spojkových obložení 
a ďalších.

ACE Cleaner
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Aplikovať ACE CLEANER v potrebnom množstve na znečistený povrch vhodným spôsobom (roz-
prašovač, štetec, handra a pod.), prípadne čistiť metódou ponorenia súčiastky do roztoku

2. Nechať pôsobiť po dobu 1 až 5 minút a plochu vytrieť dosucha (textíliu nechať vysušiť vhodným 
spôsobom)

3. V prípade silného znečistenia postup zopakovať, popr. nechať pôsobiť dlhšie.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia Kvapalina
Základ Acetón
Farba (vizuálne) Bezfarebná tekutina
Zápach Charakteristický
Hustota 0,734 g/m3 pri 20 °C
Teplota vznietenia 200 °C
Riedenie Produkt sa neriedi

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste pri teplote medzi 10 °C - 20 °C.
Chrániť pred teplom / iskrami / otvoreným ohňom / horúcimi povrchmi.


