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Drain Release Agent - Strong
Koncentrovaný přípravek pro čištění odpadního potrubí.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Drain Release Agent – Strong DRS Lahev 1000 g 1 34400

Vlastnosti: Výhody:
• Silný odmašťovací účinek • Lze použít na sifony, umyvadla, 

odtokové kanály, odpady
• Dokonale rozpouští vlasy a jiné 

organické nečistoty
• Může se používat opakovaně jako 

preventivní opatření
• Nepoškozuje plastová ani kovová 

potrubí (kromě hliníkových)

Aplikace:

DRAIN RELEASE AGENT – STRONG je vysoce koncentrovaný přípravek ve formě perliček, který 
v kombinaci s horkou vodou dokonale vyčistí špatně odtékající odpady. Svým silným odmašťovacím 
účinkem zbaví stěny potrubí nánosu špíny, rozpustí zachycené vlasy a další organické nečistoty. 
Přípravek nenarušuje plastová ani kovová potrubí (mimo hliníkových). Pro zachování průchodnosti 
odpadů je doporučeno přípravek používat preventivně.
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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:

Při práci s přípravkem DRAIN RELEASE AGENT – STRONG používejte vždy ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranné brýle a obličejový štít.

1. Pro maximální čisticí efekt je dobré odpad nejprve prolít horkou vodou 

2. Do odpadu následně vsypte 100 g přípravku a postupně zalijte 0,5 litrem horké vody (nikoliv vařící!). 
V průběhu postupné aplikace horké vody očekávejte bouřlivou exotermickou reakci

3. Přípravek nechte působit 10 minut

4. Po 10 minutách propláchněte odpad velkým množstvím horké vody

5. V případě velkého zanesení odpadu postup opakujte

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Barva Bílá
Konzistence Perličky
Balení Širokohrdlá lahev 1000 g

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálním obalu v suchu při teplotě 5 °C až 30 °C.

Upozornění:

Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

36 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích pod-
mínek.


