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Industrial Floor Cleaner
Vysoko účinný prípravok na strojové čistenie podláh / 

KONCENTRÁT.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Industrial Floor Cleaner 5L IFC Kanister 5 l 1 36419

Industrial Floor Cleaner 20L IFC20 Kanister 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:
• Mimoriadne silný účinok aj na suchú špinu
• Nepenivý vzorec na čistenie strojov
• Odstraňuje mastnotu, tuk, stopy po 

pneumatikách, špinu a nečistoty
• Vhodné pre všetky typy priemyselných 

práčok

• Veľmi rýchly nástup čistiaceho účinku
• Šetrí čas pri celom čistiacom cykle
• Jeden výrobok pre mnoho typov podláh
• Môže sa používať na umývanie rúk

Aplikácia:

RETECH Industrial Floor Cleaner Čistič priemyselných podláh je extra silný nepenivý čistiaci pro-
striedok na rýchle a veľmi účinné strojové čistenie priemyselných podláh od mastnoty, mazív, stôp po 
pneumatikách, špiny a iných nečistôt. Môže sa používať na veľmi širokú škálu priemyselných podláh 
od akrylátových po betón (leštený aj neleštený), cement, epoxid, plastbetón a pancier. V priemyselnom 
sektore nachádza čistič priemyselných podláh uplatnenie pri čistení podláh vo výrobných halách a zá-
vodoch, skladoch a logistických centrách, dielňach, chodbách a spojovacích chodbách, pivniciach 
a ďalších priestoroch. V automobilovom sektore sa priemyselný čistič podláh používa najmä v servis-
ných dielňach, skladoch, garážach a parkoviskách, karosárňach, lakovniach a podobných priestoroch. 
Používa sa aj na strojové čistenie keramických podlahových dlaždíc v priemyselných umývacích lin-
kách osobných a nákladných vozidiel, autobusov, vlakov a iných prostriedkov verejnej dopravy.
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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 vhod-
nosť 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 ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Pri manipulácii s výrobkom vždy používajte ochranné pracovné prostriedky - zabráňte kontaktu s 
očami a pokožkou!

2. Na čistenie strojov zrieďte koncentrát v pomere k vode 1:10 – 1:200 podľa stupňa znečistenia.

3. Zmiešanú zmes vo zvolenej koncentrácii naneste pomocou kefy na čistený povrch a nechajte pô-
sobiť 2-5 minút v závislosti od stupňa znečistenia. Dbajte na to, aby výrobok na povrchu nevyschol!

4. Potom čistený povrch dôkladne očistite kefou a potom čistú vodu vysušte mokrým vysávačom. 

Na ručné čistenie iných podlahových povrchov, ako je PVC, vinyl atď., sa odporúča riediť koncentrát 
v pomere 1:10 - 1:100. Technologický postup ručného čistenia je rovnaký ako pri strojovom čistení. 

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Upozornenie:

Nie je vhodný na leštený hliník, zinok, horčík, meď, mosadz a iné leštené povrchy citlivé na silné alka-
lické činidlá. Pred aplikáciou na tieto povrchy sa odporúča výrobok najprv vyskúšať na skrytej ploche.

Technické údaje:

Konzistencia Tekutina
Zásada Hydroxid sodný
Farba (vizuálna) Žltá
zápachu  Charakteristika 
Hodnota pH  13-14 (nezriedený)
Hustota pri 20 °C 1,05 až 1,10 g/cm3

Trvanlivosť   12 mesiacov po otvorení

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste pri teplote +5 °C až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom 
a mrazom.


