
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Univerzální dílenský čistič
Bio Star Extrem
5 Liter / 2897-270-5

Čistič Bio Star Extrem má i v případě vysokého
rozředění vysoce aktivní schopnost čištění a
emulgační účinek na oleje, tuky, saze a silné
znečištěné každého druhu. Široká škála použití
jako čistič se vztahuje kromě jiného i na podlahy
v halách a dílnách, prostory čistíren a dílen,
nástěnné obkladačky a dlaždice, nosníky, brány
a plachty. Čistič proniká do znečišěných pórů a
štěrbin, uvolní přitom nečistoty a zasychá bez
zanechání skvrn. Čistič Bio Star Extrem se dá ředit
manuálně, dá se použít v čisticích strojích nebo
vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů
výrobců zařízení.
Vysoce aktivní čisticí koncentrát
k odstraňování olejů, tuků, sazí a silného znečištění
všeho druhu
na podlahy hal a dílen, do umýváren i dílenských
prostor, na obklady i dlažbu, držáky, stropy, vrata a
plachty
Nevyžaduje označení, řada Protect
Neobsahuje AOX a rozpouštědla
Neobsahuje NTA
Biologicky odbouratelné
Hodnota pH 11,2
Směšovací poměr 1:5 až 1:30
Emulgující, hloubkové účinky
Citrusová vůně
Vhodné do ručních, vysokotlakých i strojních
čističek
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Pokyny k použití
Aplikace: K čištění, ředění, stříkání nebo zpracování pomocí čisticího stroje v závislosti na aplikaci. Aplikovaný
roztok nechte působit přibližně 1 až 5 minut, v případě potřeby povrch kartáčujte / vydrhněte, vysajte a případně
opláchněte čistou vodou nebo vysokotlakou metodou. Použití horké vody podporuje proces čištění.

NEBEZPEČÍ! Soustřeď se! Nepoužívejte čistý! Nepoužívejte na asfaltové a asfaltové podlahy! Chraňte před
mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Míchací poměr ruční zpracování / čisticí stroje / vysokotlaké čističe: 1: 5 až 1:30
Hodnota pH: 11,2 (konc.)
Bez rozpouštědel a bez AOX

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.
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Respektujte prosím technický list na www.normfest.com

technická data
Hustota: 1,026 g / cm3
pH: 11,2 (konc.)
Viskozita: 110 mm² / s

bez těžkých kovů
neobsahuje žádné silikonové oleje nebo emulze silikonového oleje


