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www.retech.com

Rendelési kódok:

Vízzel hígítandó, biológiailag lebomló zsírtalanító 
és tisztító koncentrátum.

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Multi Cleaner Strong MCLS1 Palack 1 l R 34228

Multi Cleaner Strong 20 L MCLS20 Kanna 20 l R 34229

Alkalmazás:

MULTI CLEANER STRONG hivatalokban, iskolákban, kórházakban, szociális intézményekben, hipermarketekben, ipari 
és élelmiszer-ipari létesítményekben használható sokoldalú, több funkciós tisztítószerként padlók, textíliák és egyéb 
felületek olajtól és zsírtól való megtisztításához. Nagyon jó tisztító hatásának köszönhetően technológiai ipari tisztító-
szerként, valamint a gépek, gépberendezések és gépalkatrészek zsírtalanításához is használható. Biológiai lebomlás 
jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. 

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja hígítás nélkül!

Tulajdonságok: Előnyök:
• Egyedülálló formula – erős 

koncentrátum
• Magas tisztító hatású, emellett 

gazdaságos és kímélő (hígítási arány 
1:50)

• Nagy mennyiségben tartalmaz tisztító 
összetevőket 

• Tökéletesen tisztítja és újítja meg 
a zsíros szennyezett felületeket 

• Biológiailag lebomló

MULTI CLEANER STRONG
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Konzisztencia Folyadék

Alap Benzolszulfonsav + nátrium-hidroxid

Szín (vizuálisan) Színtelen folyadék

Szag Jellegzetes

pH érték 13

Sűrűség 1,04 - 1,06 g/cm3

Hasznos élettartam A megbontástól számított 12 hónap

Hígítás A termék vízzel hígítandó

Lebonthatóság A termék biológiailag lebontható

Műszaki adatok:

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

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.

Használati utasítás:

1. Hígítás és azt követő alkalmazás előtt a terméket mindig alaposan rázza össze.
2. A terméket vízzel kell hígítani a szennyeződés intenzitásától függően (az ajánlott hígítást lásd alább).
3. Vigye fel megfelelő módon (spray, ecset, rongy stb.) a szennyezett felületre vagy a tisztítandó alkatrészt 

merítse bele az oldatba.
4. Hagyja hatni 1-5 percig (a szennyeződés intenzitásától függően), öblítse le vízzel egy erős sugárban és 

a felületet törölje szárazra (a textíliákat hagyjuk megszáradni a megfelelő módon). Az élelmiszeripari hasz-
nálatnál hagyja a területet vízzel történő öblítés után mindig tökéletesen megszáradni.

5. Ha szükséges, ismételje meg a tisztítást.

AJÁNLOTT HÍGÍTÁS: A terméket vízzel hígítjuk. Erős szennyeződés esetén az arány 1:1 (termék : víz); 
átlagos szennyeződés esetén az arány 1:50 (termék : víz). Nagynyomású alkalmazás esetén (pl. a padlók 
gépi tisztítása, alkatrészek tisztítása mosókban, stb.) használjon a habzást csökkentő RETECH MULTI 
DEFOAMER (Rendelési sz.: R 34226) készítményt.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Tárolás:

Száraz helyen T = + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten. 


