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www.retech.com

Vodou riediteľný, biologicky odbúrateľný čistiaci  
a odmasťovací koncentrát.

Aplikácia:

MULTI CLEANER STRONG sa používa v úradoch, školách, nemocniciach, spoločenských zariadeniach, hypermarke-
toch, priemyselných a potravinárskych prevádzkach ako univerzálny multifunkčný čistič podláh, kobercov, textílií a iných 
povrchov od olejov a mastnôt. Pre svoj vysoký čistiaci účinok nachádza uplatnenie aj ako technologický priemyselný 
čistič a odmasťovač strojov, strojných zariadení a ich súčastí. Biologická odbúrateľnosť výrazne prispieva k ochrane 
životného prostredia.

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívať v neriedenom stave!

Vlastnosti: Výhody:
• Unikátna receptúra – silný koncentrát • Vysoký účinok čistenia, pritom úsporný 

a šetrný (riedenie až 1:50)
• Vysoký obsah čistiacich zložiek • Dokonalé čistenie a renovácia mastných 

a špinavých povrchov
• Biologicky odbúrateľný

MULTI CLEANER STRONG

Objednávacie kódy:
 

Názov Sklad. kód Balenie Objem / rozmer Obj. číslo
 

Multi Cleaner Strong MCLS1 Fľaša 1 liter R 34228

Multi Cleaner Strong 20 L MCLS20 Kanister 20 litrov R 34229
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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 vhodnosť 
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 nesprávneho použi-
tia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com

Návod na použitie:

1. Pred riedením a následnou aplikáciou produkt vždy dôkladne pretrepať.

2. Produkt nariediť vodou podľa intenzity znečistenia povrchu (doporučené riedenie viď nižšie).

3. Aplikovať na znečistený povrch vhodným spôsobom (rozprašovač, štetec, handra apod.), prípadne čistiť metódou 
ponorenia dielu do roztoku.

4. Nechať pôsobiť po dobu 1 až 5 minút (podľa intenzity znečistenia), potom opláchnuť silným prúdom vody a plochu vy-
trieť do sucha (textílie nechať vysušiť vhodným spôsobom). Pri aplikácii v potravinárstve nechať plochy po opláchnutí 
vodou vždy dokonale vysušiť.

5. V prípade potreby čistenie opakovať.

DOPORUČENÉ RIEDENIE: Produkt sa riedi vodou. Pre silné znečistenia v pomere 1:1 (produkt : voda); pre bežné zne-
čistenia v pomere 1:50 (produkt : voda). Pri aplikácii vysokým tlakom (napr. strojové čistenie podláh, čistenie dielov 
v umývacích stoloch apod.) použite prípravok pre zníženie penivosti RETECH MULTI DEFOAMER (Obj. č: R 34226).

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Skladovanie:

Na suchom mieste, pri teplote: T= +5 °C až +30 °C.

Konzistencia Kvapalina
Báza Kyselina benzénsulfónová +hydroxid sodný
Farba (vizuálne) Bezfarebná tekutina
Zápach Charakteristický
Hodnota pH 13
Hustota 1,04 až 1,06 g/cm3

Doba použiteľnosti 12 mesiacov od otvorenia
Riedenie Produkt sa riedi vodou
Odbúrateľnosť Produkt je biologicky odbúrateľný

Technické údaje:


