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CITRUS ČISTIČ PREMIUM - speciální čistič 
znečištěných povrchů na bázi rozpouštědel D-
limonen, který nenarušuje čištěné povrchy (lakované, 
sklo, kovy, beton, plastové a vinylové materiály).  
ČISTÍ, ODMAŠŤUJE, ODSTRAŇUJE ZBYTKY LEPIDEL A 
NÁSLEDNĚ  ZVYŠUJE PŘÍDRŽNOST LEPIDEL A TMELŮ 
PŘI APLIKACÍCH. 
 PO ODPAŘENÍ/ODESCHNUTÍ MŮŽETE ROVNOU 
APLIKOVAT VEŠKERÉ TMELY A LEPIDLA 
(silikon,polyuretan, ms polymer...) 
 
Charakteristika: Citrusový čistič je velmi účinným 
čistícím prostředkem na znečištěné povrchy od zbytků 
lepidel, pryskyřic, olejů, barev apod. Beze zbytků 
odstraňuje problematické nečistoty na povrchu 
materiálů(kovy lakované i nelakované, plasty, sklo, 
keramika,....) Čistič je možné používat i v místech se 
špatným odvětráním. 
 
Výhody 
• Biologicky odbouratelný 
• Kompatibilní s většinou plastových materiálů 
• Citrusová vůně 
• Zvyšuje produktivitu 
• Rychlá aplikace 
• Minimalizuje plýtvání 
• Minimalizuje pracovní a časovou náročnost 
 
Pracovní postup:  
Hrubé nečistoty odstraňte mechanicky. Na znečištěné 
povrchy aplikujte nástřik čističe, nechejte krátce 
působit, poté povrch důkladně setřete bavlněným 
hadrem. Při velmi znečištěném povrchu aplikaci 
opakujte a nechte působit delší dobu.  
Skladovací teplota: optimálně +10°C až +20°C. 
Aplikační teplota: max. 40°C. 

 
Chemické a technické údaje: 
• SKLADOVÁNÍ dle data uvedeného na obale. Odolné 
proti mrazu. Před použitím temperujte   na pokojovou 
teplotu. 
• HOŘLAVOST: Hořlavý dle standardní průmyslové 
zkoušky 
• Otevřený čas: dlouhý 
• Vzhled: citrusová vůně, transparentní 
• Měrná hmotnost: 0,72 až 0.76 
• Rozpustnost ve vodě: zanedbatelná 
• Rozpouštědlo: D-limonen 
 
UPOZORNĚNÍ  
 Neřeďte ani nereaktivujte pomocí rozpouštědel.  
 Nespalujte.  
 Nevystavujte teplotám nad +50°C.  
 Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů.  
 Před použitím vyzkoušejte vhodnost čističe pro konkrétní 
aplikaci.  
Před použitím je NUTNÉ přečíst a pochopit technické a 
bezpečnostní listy výrobku. Informace obsažené v této technické 
literatuře jsou považovány za přesné a jsou poskytovány v dobré 
víře ve prospěch zákazníka. Společnost však nemůže nést 
žádnou odpovědnost ani rizika související s použitím jejich 
chemických výrobků, protože podmínky jejich použití jsou mimo 
její kontrolu. Informace týkající se možného použití jejich výrobků 
nejsou určeny k porušení jakéhokoliv patentu. Tyto výrobky slouží 
pouze pro průmyslové použití. 

BARVA 

Transparetní  

BALENÍ 

Doza 500 ml, karton 12 ks  

 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 

 


