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 Koncentrovaný prípravok pre čistenie odpadového potrubia.

Objednávacie kódy:

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

Drain Release Agent – Strong DRS Fľaša 1000 g 1 34400

Vlastnosti: Výhody:
• Silný odmasťovací účinok • Môže sa použiť na sifóny, umývadlá, 

odtokové kanály, odpady
• Dokonale rozpúšťa vlasy a iné organické 

nečistoty
• Môže sa používať opakovane ako 

preventívne opatrenie
• Nepoškodzuje plastové ani kovové 

potrubia (okrem hliníkových)

Aplikácia:

DRAIN RELEASE AGENT – STRONG je vysoko koncentrovaný prípravok vo forme perličiek, ktorý 
v kombinácii s horúcou vodou dokonale vyčistí zle odtekajúce odpady. Svojim silným odmasťovacím 
účinkom zbaví steny potrubia nánosu špiny, rozpustí zachytené vlasy a ďalšie organické nečistoty. 
Prípravok nenarušuje plastové ani kovové potrubia (okrem hliníkových). Pre zachovanie priechodnosti 
odpadov sa odporúča prípravok používať preventívne.

Drain Release Agent - Strong
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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:

Pri práci s prípravkom DRAIN RELEASE AGENT – STRONG používajte vždy ochranné rukavice / 
ochranný odev / ochranné okuliare a tvárový štít.

1. Pre maximálny čistiaci efekt je vhodné odpad najprv preliať horúcou vodou

2. Do odpadu následne vsypte 100 g prípravku a postupne zalejte 0,5 litrom horúcej vody (nie vria-
cej!). Počas liatia horúcej vody očakávajte búrlivú exotermickú reakciu

3. Prípravok nechajte pôsobiť 10 minút

4. Po 10 minútach prepláchnite odpad veľkým množstvom horúcej vody

5. V prípade veľkého zanesenia odpadu postup opakujte

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba Biela
Konzistencia Perličky
Balenie fľaša so širokým hrdlom 1000 g

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchu, v uzatvorenom  originálnom obale pri teplote 5 °C až 30 °C.

Upozornenie:

Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním prípravku.

Záručná doba:

36 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích 
podmienok.


