TECHNICKÝ LIST

MULTI 2000
Multifunkční čistič pro dílny, stroje a užitková vozidla
Oblast použití

Univerzální čistič pro sprejové a vysokotlaké čištění
- nákladních automobilů, stanů a plachet
- podlah v dílnách, halách a skladech
- motorů, generátorů, převodovek, strojů
- podvozků, nosných konstrukcí
- stavebních a zemědělských strojů
- a znečištěných povrchů všeho druhu.

Vlastnosti

Tekutý, synergicky efektivní víceúčelový čisticí prostředek s vysokou rozpouštěcí silou na oleje, mastnoty,
saze a jiné nečistoty
- vysoce koncentrovaný - velmi ekonomické použití,
- pracuje rychle a důkladně a je šetrný k povrchům – bez fosfátů, CFC, formaldehydu a rozpouštědel,
- odolný proti zamrznutí,
- šetrný k životnímu prostředí.
Povrchově aktivní látky a komplexotvorná činidla obsažená ve výrobku jsou biologicky odbouratelná v
zákonném rozsahu.

Použití/dávkování

MULTI 2000 (NUFA) se ředí v závislosti na typu a intenzitě znečištění (až 1 : 50), nebo se používá neředěný.
Aplikujte čisticí roztok ze zdola nahoru. Nechte působit po dobu asi 5 minut a poté smyjte silným proudem
vody nebo vysokotlakým zařízením.

Tech. informace

Hustota
cca 1,05 kg/l
pH (koncentrát, potenciometricky) cca 12,8

Obsažené látky

Biologicky rozložitelné aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, komplexotvorné látky, silikáty,
barviva, parfémy nebo pomocné látky.

Bezpečnostní údaje

Prostudujte aktuální bezpečnostní list.

Poznámka

MULTI 2000 splňuje všechny požadavky na prací prostředky podle nařízení pro odpadní vody. Produkt ani
jeho roztok nikdy nenechejte na povrchu zaschnout! U měkkých a barevných kovů a citlivých materiálů je
možné porušení povrchu. Proto vždy proveďte předběžný test kompatibility materiálu na nenápadném
místě. Při dodržení ředění lze snadno separovat z odpadních vod.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich znalostí a očekávání. Odpovídají našim
nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob. Tato
informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky. Bližší informace najdete v aktuálním
bezpečnostním listu.

Obj. číslo
4215485
4215487

Název
CA MULTI 2000 Universal Reiniger & Entfetter

Objem
10 l
25 l

Balení ks
1
1
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