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Industrial Floor Cleaner
Vysoce účinný prostředek pro strojové čištění podlah /  

KONCENTRÁT.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Industrial Floor Cleaner 5L IFC Kanystr 5 l 1 36419

Industrial Floor Cleaner 20L IFC20 Kanystr 20 l 1 36420

Industrial Floor Cleaner 200L IFC200 HD-PE sud 200 l 1 36421

Industrial Floor Cleaner 1000L IFC1000 IBC kontejner 1000 l 1 36422

Vlastnosti: Výhody:
• Extra silný účinek i na zaschlé nečistoty
• Nepěnivá formule pro strojové čištění
• Odstraňuje tuky, mastnotu, stopy od 

pneumatik, zašlou špínu
• Vhodný pro všechny typy průmyslových 

mycích strojů

• Velmi rychlý nástup čisticího účinku
• Úspora času kompletního mycího cyklu
• Jeden produkt na mnoho druhů podlah
• Možno použít na ruční mytí

Aplikace:

RETECH Industrial Floor Cleaner je extra silný nepěnivý čisticí prostředek pro rychlé a velmi účin-
né strojní čištění průmyslových podlah od tuků, mastnoty, stop od pneumatik, zašlé špíny a dalších 
nečistot. Lze jej použít na velmi širokou škálu průmyslových podlah od akrylátových přes betonové 
(leštěné i neleštěné), cementové, epoxydové, plastbetonové až po pancéřové. V průmyslovém odvět-
ví najde Industrial Floor Cleaner své uplatnění při čistění podlah ve výrobních halách a provozech, 
skladech a logistických centrech, dílnách, chodbách a spojovacích koridorech, sklepích a dalších. 
V automobilovém odvětví se Industrial Floor Cleaner používá především v autoservisech v servis-
ních dílnách, skladech, garážích a parkovištích, v karosárnách, lakovnách a podobných prostorech. 
Taktéž se používá pro strojní čištění keramických dlažeb průmyslových myček osobních a nákladních 
automobilů, autobusů, vlaků a ostatních prostředků hromadné dopravy.
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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 žád-
ném 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

Návod na použití:

1. Při manipulaci s prostředkem vždy používat ochranné pracovní pomůcky – zamezit kontaktu s oči-
ma a pokožkou!

2. Pro strojní čištění koncentrát naředit v poměru k vodě 1:10 – 1:200 dle stupně znečištění.

3. Namíchanou směs ve zvolené koncentraci prostřednictvím mycího stroje naaplikovat kartáči na 
čištěný povrch a nechat 2-5 minut působit podle stupně znečištění. Dbát na to, aby přípravek na 
povrchu nezaschl!

4. Poté čištěný povrch důkladně rozkartáčovat a následně za mokra čistou vodu vysát do sucha.

Pro ruční čištění ostatních podlahových povrchů typu PVC, vinyl apod. se doporučuje koncentrát ředit 
v poměru 1:10 - 1:100. Technologický postup ručního čištění je stejný jako při strojním mytí.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Upozornění:

Přípravek není vhodný na leštěný hliník, zinek, hořčík, měď, mosaz a jiné leštěné povrchy citlivé k silně 
alkalickým prostředkům. Před aplikací na tyto povrchy je doporučeno přípravek vyzkoušet nejdříve 
na skrytém místě.

Technické údaje:

Konzistence Kapalina
Báze Hydroxid sodný
Barva (vizuálně) Žlutá
Zápach Charakteristický
Hodnota pH 13-14 (neředěný prostředek)
Hustota při 20 °C 1,05 až 1,10 g/cm3

Doba použitelnosti 12 měsíců od otevření

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mra-
zem.


