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• Hatékonyan oldja a piszkot és szennyeződé-
seket

• Tisztít fémet, fényezett felületeket, gumit, 
műanyagot, rétegelt lemezt, textilt

• Mélyreható, megújítja a felület természetes 
külsejét

• Vízzel hígítandó akár 1:10 arányba

• Haszálható gépeknél és berendezéseken, 
tisztít a vágó folyadékoktól, eltávolítja a be-
maródott piszkot,  padlókra is alkalmazható

• Egy termék, sokféle anyagra
• Meghosszabbítja az anyagok és tísztítandó 

felületek  élettartalmát 
• Használható ipari tisztítógépekben is

MULTI CLEANER R 34221R 34221

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Multi Cleaner MCL 6x 1litr R 34221

Multi Cleaner - 5l MCL5L 5l – kanna R 34222

Multi Cleaner - 10l MCL10L 10l – kanna R 34223

Multi Cleaner - 25l MCL25L 25l – kanna R 34224

Multi Cleaner - 210l MCL210L 210l – hordó R 34225

Rendelési kódok:

Tulajdonságai: Előnyei:

Multifunkciós vízbázisú tisztító

Alkalmazása:

A MULTI CLEANER  multifunkcionális tisztító, mely használható sokfajta felület tisztítására alkalmas - irodákban, isko-
lákban, éttermekben, ipari épületekben stb. Ideális a belső területek, textil, műanyag, fa és fém felszín tisztítására. Kon-
centrált állapotban használjuk az erősen szennyezett felületekre, de hígítható akár 1:10 arányban is. Leghatékonyabban  
fecskendő (porlasztó berendezés) segítségével használható. Várjuk meg, amig a szenyeződés fellazul, utána öblítsük le 
vízzel majd ronggyal töröljük le.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja bőr tisztítására!!! Színes anyagok tisztításánál először próbalja ki a terméket a tisztítan-
dó anyag kis részén. Ne hagyja a terméket az üvegre száradni!!!
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon 
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék 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 továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, www.retech.cz

Használati utasítás:

Biztonsági használati utasitás:

Veszélyességi faktor:Veszélyességi faktor:
Szem- és bőrizgató hatású.

Biztonsági előirás:Biztonsági előirás:
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 

fordulni. Használjon megfelelő védőkesztyűt, szemüveget, vagy védőpajzsot.

Veszélyes alkotóelemek:Veszélyes alkotóelemek:
 6834-92-0 dikarbonát metaszilikát

A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:

Termék:  Kellő mennyiségű vízzel hígítva nem veszélyes hulladék. A hulladék megjelölése 16 03 06

Csomagoló flakon: A vízzel kiöblített flakont adja le a hulladékosztályozóban. A hulladék me-
gjelölése 15 01 02

További információk a biztonsági adatlapon.

1. A hozzáadott fecskendő (porlasztó berendezés)  segítségével adagolja a MULTI CLEANER-t a tisztítandó  felületre, “a be-
szívódott” piszkot dörzsölje le kefével.

2. A megtisztított felületet vízzel leöblítjük, száraz  ronggyal áttöröljük, vagy hagyjuk megszáradni.

3. Ajánlatos hígítási mód a textil tisztítására 1 rész MULTI CLEANER 4 rész vízhez. A jobban szennyezett  felületekre a MULTI 
CLEANER-t koncentrált állapotban használja.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Irritáló hatású


