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Insect Cleaner
Profesionální odstraňovač hmyzu – koncentrát.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Insect Cleaner INC Kanystr 5 l R 78462

Vlastnosti: Výhody:
• Koncentrát pro ředění v poměru 1:10
• Účinně odstraňuje zbytky hmyzu, mízu 

ze stromů a další organické nečistoty
• Neagresivní vůči většině povrchů
• Nenarušuje sklo, laky, polykarbonáty, 

plasty

• Jednoduchá a rychlá aplikace
• Bez obsahu rozpouštědel
• Biologicky odbouratelná receptura

Aplikace:

Insect Cleaner je profesionální odstraňovač hmyzu, mízy ze stromů a dalších organických nečistot 
určený pro kontaktní i bezkontaktní čištění osobních automobilů, nákladních automobilů, prostředků 
osobní hromadné dopravy a dalších. Používá se zejména pro čištění čelních skel/oken, kapot, mřížek 
chladičů, nárazníků, světlometů, zpětných zrcátek, registračních značek atd.
Jedná se o vysoce zásaditý koncentrát, který se ředí v poměru 1:10, a který lze aplikovat jak ručním 
rozprašovačem, tak tlakovým postřikem případně i v portálové mycí lince. Insect Cleaner je vhodný 
pro lakované i nelakované povrchy, sklo, plasty, chromované díly, keramické povlaky, tvrdé vosky, 
fólie a další. Není vhodný pro nelakované citlivé povrchy jako jsou leštěná mosaz, leštěná měď a po-
dobně.
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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:

• Příprava povrchu – zamezte aplikaci Insect Cleaneru na horký povrch, před aplikací povrch 
ochlaďte studenou vodou. Neaplikujte na přímém slunci a nenechte Insect Cleaner zaschnout!

• Samotná aplikace – zřeďte koncentrát v poměru 1:10 s vodou, aplikujte na daný povrch souvislou 
vrstvu a nechte působit 1-5 minut dle míry znečištění. Následně důkladně opláchněte povrch prou-
dem vody. V případě houževnatých a zaschlých nečistot postup opakujte případně otřete zbytky 
hmyzu mokrou mikroutěrkou či autohoubou.

Upozornění:  v případě aplikace Insect Cleaneru na chromové či pochromované díly nechte přípra-
vek působit pouze 30 s, poté ihned opláchněte povrch proudem vody.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Barva: světle žlutá 
pH: 13
Biologická rozložitelnost: > 90%
Balení: 5 L kanystr
Hustota: 1,06 kg/m3

Dávkování / ředění koncentrátu:

Kontaktní ruční mytí 1:10
Automatické portálové myčky, mycí boxy dle návodu

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5°C - 35°C
Skladujte v uzavřeném obalu na tmavém místě

Životní prostředí:

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou obsaženy v nařízení (ES) č. 648/2004 
o detergentech, splňují kritéria pro biodegradaci.


