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www.retech.com

MULTI CLEANER STRONG

Objednací kódy:

Vodou ředitelný, biologicky odbouratelný  
čisticí a odmašťovací koncentrát.

Aplikace:

MULTI CLEANER STRONG se používá v úřadech, školách, nemocnicích, společenských zařízeních, hypermarketech, 
průmyslových a potravinářských provozech jako univerzální multifunkční čistič podlah, koberců, textilií a jiných povrchů 
od olejů a mastnot. Pro svůj vysoký čisticí účinek nachází uplatnění i jako technologický průmyslový čistič a odmašťovač 
strojů, strojních zařízení a jejich součástí. Biologická odbouratelnost výrazně přispívá k ochraně životného prostředí.  

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívat v neředěném stavu!

Vlastnosti: Výhody:
• Unikátní receptura – silný koncentrát • Vysoký účinek čištění, přitom úsporný 

a šetrný (ředění až 1:50)
• Vysoký obsah čisticích složek • Dokonalé čištění a renovace mastných 

a špinavých povrchů
• Biologicky odbouratelný • Lze používat i v potravinářství

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

Multi Cleaner Strong MCLS1 Lahev 1 litr R 34228

Multi Cleaner Strong 20 L MCLS20 Kanystr 20 litrů R 34229
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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 žádném 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; www.retech.com

Návod na použití:

1. Před ředěním a následnou aplikací produkt vždy důkladně protřepat.

2. Produkt naředit vodou podle intenzity znečištění povrchu (doporučené ředění viz níže).

3. Aplikovat na znečištěný povrch vhodným způsobem (rozprašovač, štětec, hadr apod.), případně čistit metodou 
ponoření dílu do roztoku.

4. Nechat působit po dobu 1 až 5 minut (podle intenzity znečištění), pak opláchnout silným proudem vody a plochu 
vytřít do sucha (textilie nechat vysušit vhodným způsobem). Při aplikaci v potravinářství nechat plochy po oplách-
nutí vodou vždy dokonale vysušit.

5. V případě potřeby čištění opakovat.

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ: Produkt se ředí vodou. Pro silná znečištění v poměru 1:1 (produkt : voda); pro běžná zne-
čištění v poměru 1:50 (produkt : voda). Při aplikaci vysokým tlakem (např. strojní čištění podlah, čištění dílů v mycích 
stolech apod.) použijte přípravek pro snížení pěnivosti RETECH MULTI DEFOAMER (Obj. č: R 34226). 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Skladování:

Na suchém místě, při teplotě: T= +5 °C až +30 °C

Konzistence Kapalina
Báze Kyselina benzensulfonová + hydroxid sodný
Barva (vizuálně) Bezbarvá tekutina
Zápach Charakteristický
Hodnota pH 13
Hustota 1,04 až 1,06 g/cm3

Doba použitelnosti 12 měsíců od otevření
Ředění Produkt se ředí vodou
Odbouratelnost Produkt je biologicky odbouratelný

Technické údaje:


