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Professzionális füstnyom-, koromeltávolító.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Industrial Soot Remover ISR flakon 750 ml 1 36417

Industrial Soot Remover 5L ISR5 kanna 5 l 1 36416

Tulajdonságok: Előnyök:
• rendkívül erős tisztító hatás
• mélyre ható hab
• függőleges felületen nehezen folyik le 
• biológiailag lebontható

• egyszerű alkalmazás és nagyon gyors 
hatás

• felvihető nagy függőleges felületekre is
• mechanikai erőfeszítések nélkül tisztít 
• hideg és meleg felületeken is kiváló
• erős zsírtalanító hatás
• az élelmiszeriparban is használható

Alkalmazás:

A RETECH Industrial Soot Remover egy nem gyúlékony, rendkívül erős tisztítószer a korom és a leé-
gett termékmaradvány gyors és nagyon hatékony eltávolításához az üveg, rozsdamentes acél, öntöttvas, 
vas, kerámia és egyéb nem porózus anyagok felületéről. RETECH Industrial Soot Remover hatékonyan 
eltávolítja a szerves szennyeződéseket, zsírokat, olajokat, leégéseket, port stb. is.
Az ipari szektorban használható a szilárd tüzelőanyaggal működő minden típusú kazán, kályha és füstel-
vezető-cső tisztításához, tüzelőberendezések stb. tisztításához. 
Az autóiparban főleg a kipufogórendszer tisztításánál alkalmazzák, különösen dízelmotorral felszerelt jár-
műveknél és mezőgazdasági gépeknél, kipufogócsöveknél és egyéb, a füst hatásának kitett felületeken. 
Használható a kandalló üvegének és ajtajának, rácsok, grillek, sütő- és pirító berendezések, kerámia 
csempék, hézagok és hasonlók tisztításához is.

Industrial Soot Remover
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Mindig használjon védőfelszerelést - kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést!

2. Használat előtt óvatosan rázza fel a terméket.

3. Vigye fel a szennyezett felületre és hagyja hatni kb. 2-5 percig, a szennyezés fokától függően. 
Ezután törölje le a RETECH Non Woven Wipes-el. Az élelmiszeriparban történő alkalmazás után 
a megtisztított felületeket alaposan öblítse le vízzel, és mindig alaposan szárítsa meg.

4. Szükség esetén ismételje meg a tisztítási folyamatot.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Figyelem:

A termék nem alkalmas pácolt, lakkozott és viaszolt felületekhez, alumínium, cink, magnézium, réz, 
sárgaréz és egyéb erősen lúgos hatásokra érzékeny felületekhez. Ezeken a felületeken történő alkal-
mazás előtt ajánlott először kipróbálni a terméket egy nem látható helyen.

Műszaki adatok:

Állag Folyékony/ felhordás után nedves hab
Alap Nátrium-hidroxid + kálium-hidroxid
Szín (vizuálisan) Sárgás
Szag Jellegzetes
pH-érték 12-13
Sűrűség 20 °C-on 1,05 - 1,15 g/cm3

Felhasználhatósági időtartam Felbontástól számított 12 hónap
Hígítás Ne hígítsa a terméket
Lebonthatóság A termék biológiailag lebontható

Tárolás:

Száraz helyen, 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Óvja a közvetlen napfénytől és fagy-
tól.


