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Industrial Soot Remover 
Profesionálny odstraňovač sadzí a pripálenín.

Objednávacie kódy:

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

Industrial Soot Remover ISR fľaša 750 ml 1 36417

Industrial Soot Remover 5L ISR5 Kanister 5 l 1 36416

Vlastnosti: Výhody:
• extra silný čistiaci účinok
• penová konzistencia s hĺbkovým 

efektom 
• nízka stekavosť na zvislom povrchu
• biologicky odbúrateľný

• ľahká aplikácia  a veľmi rýchly nástup 
účinku

• možnosť nanášať aj na veľké zvislé plochy
• čistí bez mechanickej námahy
• vynikajúci na studené i teplé povrchy
• silný odmasťovací účinok
• použiteľný i v potravinárskom priemysle

Aplikácia:

RETECH Industrial Soot Remover je nehorľavý extra silný čistiaci prípravok pre rýchle a veľmi účinné odstránenie 
sadzí a pripálenín z povrchov skiel, nerezu, liatiny, železa, keramiky a ďalších neporéznych materiálov. RETECH 
Industrial Soot Remover veľmi účinne odstraňuje organické nečistoty, mastnotu, olej, pripáleniny, prach a iné.
V priemyselnom odvetví nájde uplatnenie pri čistení všetkých druhov kotlov a pecí na tuhé palivo, dymovodov, 
čistenie spaľovacích zariadení a ďalších. 
V automobilovom priemysle nájde uplatnenie najme pri čistení výfukových súprav, predovšetkým pri automobiloch 
a poľnohospodárskej technike s dieselovým motorom, koncoviek výfukov a iných povrchov, ktoré sú vystavené 
dymu.
Taktiež nájde uplatnenie pri čistení skiel a dvierok krbových kachlí, grilov, roštov, zariadení na pečenie a opekanie, 
keramických obkladov, škár a podobne
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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. Vždy používať ochranné pracovné pomôcky – zamedziť kontaktu s očami a pokožkou!

2. Pred použitím prípravok jemne potrepať.

3. Aplikovať na znečistený povrch a nechať pôsobiť cca 2-5 min. podľa stupňa znečistenia. Potom 
ošetriť pomocou RETECH Non Woven Wipes. Po aplikácii v potravinárskom priemysle čistené 
povrchy dôkladne opláchnuť vodou a vždy dokonale vysušiť.

4. V prípade potreby čistenie opakovať.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Upozornenie:

Prípravok nie je vhodný na morené, lakované a voskované povrchy, hliník, zinok, horčík, meď, mosadz 
a iné povrchy citlivé na silne alkalické prostriedky. Pred aplikáciou na tieto povrchy, prípravok najprv 
vyskúšajte na skrytom mieste.

Technické údaje:

Konzistencia Kvapalina /po aplikácii mokrá pena
Báza Hydroxid sodný + hydroxid draselný
Farba (vizuálne) Nažltlá
Zápach Charakteristický
Hodnota pH 12-13
Hustota pri 20 °C 1,05 až 1,15 g/cm3

Doba použiteľnosti 12 mesiacov po otvorení
Riedenie Prípravok sa neriedi
Odbúrateľnosť Prípravok je biologicky odbúrateľný

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste pri teplote 0 °C až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením 
a mrazom.


