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K1/K3-DEGREASER
Univerzálny čistič a odmasťovač  

s NSF K1/K3 registráciou.

Objednávacie kódy:

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

K1/K3-Degreaser K13D Spray 500 ml 1 35671

Vlastnosti: Výhody:
• NSF Registrácia K1/K3 • Bezpečné používanie v nevýrobných 

oblastiach potravinárskych výrobniach
• Alkoholová báza • Zasychá rýchlo a bez zvyškov
• Čistí a odmasťuje tuky, oleje, hrdzu, 

silikón i niektoré lepidlá
• Široká škála využitia

• 360° ventil • Aplikácia vo všetkých polohách dózy

Aplikácia:

K1/K3-DEGREASER je špeciálny čistiaci a odmasťovací prostriedok na báze alkoholu s NSF K1/K3 
registráciou. Používá se v nevýrobných oblastiach potravinárskych výrobniach na čistenie všetkých 
zaolejovaných dielov a súčiastok. Dokonale čistí a odmasťuje tuky, oleje, hrdzu, silikón i niektoré le-
pidlá. Nenapadá bežné materiály, preto je použiteľný na všetky kovy, sklo, keramiku aj mnohé plasty.

Upozornenie: Niektoré druhy plastov môže poškodiť!
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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. Pred aplikáciou nádobu dôkladne pretrepte.

2. Aplikujte v dostatočnom množstve na čistené miesto a nechajte odpariť, prípadne zotrite čistou 
handrou alebo papierovou servítkou.

3. Po použití je nutné všetky povrchy dôkladne omyť vhodným množstvom saponátu a opláchnuť 
pitnou vodou

4. Pri veľkom znečistení postup podľa potreby opakujte.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia Aerosól
Farba (vizuálne) Transparentná
Vôňa Charakteristická po alkohole
Hustota 0,747 g/cm3

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

Skladovanie:

Min 2 roky pri teplote T= +10 °C až +30 °C.


