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K1/K3-DEGREASER
Univerzální čistič a odmašťovač  

s NSF K1/K3 registrací.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

K1/K3-Degreaser K13D Spray 500 ml 1 35671

Vlastnosti: Výhody:
• NSF Registrace K1/K3 • Bezpečné používání v nevýrobních 

oblastech potravinářských provozů
• Alkoholová báze • Zasychá rychle a beze zbytků
• Čistí a odmašťuje tuky, oleje, rez, silikon 

i některá lepidla
• Široká škála využití

• 360° ventil • Aplikace ve všech polohách dózy

Aplikace:

K1/K3-DEGREASER je speciální čisticí a odmašťovací prostředek na bázi alkoholu s NSF K1/K3 
registrací. Používá se v nevýrobních oblastech potravinářských provozů na čištění veškerých zaolejo-
vaných dílů a součástí. Dokonale čistí a odmašťuje tuky, oleje, rez, silikon i některá lepidla. Nenapadá 
běžné materiály, proto je použitelný na veškeré kovy, sklo, keramiku i mnohé plasty.

Upozornění: Některé druhy plastů může poškodit!.
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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:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte v dostatečném množství na čištěné místo a nechte odpařit, případně setřete čistým had-
rem nebo papírovým ubrouskem.

3. Po použití je nutné všechny povrchy důkladně omýt vhodným množstvím saponátu a opláchnout 
pitnou vodou.

4. Při velkém znečištění postup podle potřeby opakujte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence Aerosol
Barva (vizuálně) Transparentní
Vůně Charakteristická po alkoholu
Hustota 0,747 g/cm3

Bod vzplanutí -9 °C
Zápalná teplota >200 °C (produkt není samozápalný)
Hodnota VOC 720,9 g/l

Skladování:

Min 2 roky při teplotě T= +10 °C až +30 °C.


