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A/C UV DYE CLEANER

Název Zkratka Balení Objem Obj. číslo

A/C UV Dye

Cleaner

UV-DC rozprašovač 500 ml 84240

Čistič pro odstranění zbytků UV materiálu pro detekci

netěsností, po té co byly netěsnosti zjištěny a

odstraněny

✓ Odstraňuje usazeniny UV materiálu po opravě.

✓ Rychlý čistící účinek.

✓ Láhev s rozprašovačem pro snadné použití.
✓ Jednoduchá aplikace.

✓ Šetří čas.

UV Dye Cleaner je navržen na odstranění fosforeskujících zbytků barviv z oblasti

netěsností tam, kde byla už netěsnost již odhalena a kompletně opravena.

Po odstranění zbytků by systém měl být otestován k ujištění, že netěsnost byla opravena.

1.Nastříkejte přímo na místo, které chcete čistit.
2.Krátce nechte penetrovat.
3.Setřete povrch vlhkou utěrkou - nenechávejte povrch oschnout.
4.Na tkaninách a kobercích udělejte nejdříve malý test na skrytém místě, aby jste se 
ujistili o odstranitelnosti barviva.

INSTRUKCE



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

A/C UV DYE CLEANER

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 84240

Název:                      A/C UV Dye Cleaner

Barva: žlutá až světle hnědá
Zápach: mírný
Balení: 500 ml

Životnost: 48 měsíců
Hustota: 1,08 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: rozpustná
pH: 12,5 – 13

Hořlavost: nehořlavý


