
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Víceúčelový čisticí prostředek na pěnu bez zbytků a bez

parfémů pro dosažení nejlepších výsledků kombinací
prvotřídních čisticích vlastností a nejvyšší certifikace NSF

A1.

✓ Aplikace aerosolu - rychlé schnutí a hospodárné použití 
✓ Seznam NSF-A1 - vhodný pro aplikace v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu 
✓ Bezpečné použití pro většinu povrchů jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd.
✓ Bez silikonu - bezpečné i v lakovnách
✓ Odstraní mazivo a olej – mastnotu ne vrstvu

✓ Nebyly přidány žádné parfémové oleje - nezanechává žádné zbytky zajišťující povrch 
bez šmouh se zářivým leskem na skle Jeden čistič na vše – šetří čas

✓ Neobsahuje d’limonen - žádná senzibilizace pokožky a bezpečný na většině povrchů 
✓ Jeden čistič pro všechny aplikace - méně produktů na skladě

KENT Active Foam Cleaner je víceúčelový pěnový čistič se širokým spektrem použití.
Může být použit na měkkém a tvrdém povrchu a je navržen tak, aby rychle a snadno vytvořil jiskřivý povrch bez

rozmazání, a je speciálně navržen tak, aby překonal použití mnoha různých konkurenčních produktů s jediným
produktem KENT. Může být použit pro všechny typy vozidel (vnitřní i vnější), průmyslová a MRO, řemeslná
výroba, kancelář včetně kuchyně a umývárny, oken a nábytku. Na skle je to efektivní a rychlé, plasty se rychle

vracejí, aby vypadaly jako nové, a obložení sedadel a hlav lze vyčistit bez „namáčení“.

KENT Active Foam Cleaner neobsahuje parfémové oleje, nezanechává žádné zbytky zajišťující povrch bez šmouh.

Neobsahuje silikony a je bezpečná pro použití v karosárnách a lakovnách.

1. Na ošetřovaný povrch nastříkejte KENT Active Foam

Cleaner ze vzdálenosti 25 až 30 cm.

2. 2. Otřete do sucha čistým hadříkem. V případě potřeby
opakujte.
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INSTRUKCE

ACTIVE FOAM CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

ACTIVE Foam Cleaner FCN 500 ml – sprej 86964

Poznámka: Pokud chcete čistit tkaninu, nejprve

pěnu vždy vyzkoušejte na nenápadném místě

Podrobnosti o registraci kategorie NSF kategorie

A1 naleznete na druhé straně technických
informací .



Báze: Pěnový čistič na vodní bázi
Číslo výrobku: 86964

Název: Active Foam Cleaner

Vzhled: bílá pěna (střední viskozity)
Životnost:               24 měsíců
Balení:   sprej –a 500 ml

Bezpečnostní list: ano

Vůně: příjemná lehká
Hustota při 20°C: 0,99 g/cm³ 
pH při 20°C: 9.5 (DIN 19268)

Rozpustnost ve vodě: plně rozpustná
VOC: 215 g/l

Skladovací podmínky: v suchu a chladu (10 až 35°C)

Aplikační teplota: 10 až 35°C
Kód celního sazebníku: 3402 20 20

NSF registrace: 162244 Category A1 

Na základě NSF registrace v kategorii A1, je tento produkt přijatelný pro použití obecného čisticího prostředku
(A1) na všechny povrchy v oblastech zpracování potravin, kde jeho použití není určeno pro přímý styk s

potravinami. Použití tohoto produktu v zařízeních na zpracování nebo manipulaci s potravinami vyžaduje, aby

byly všechny potravinářské produkty a obalové materiály před použitím produktu odstraněny nebo chráněny. Po

použití tohoto produktu je nutné opláchnout čistou plochu pitnou vodou. Při použití podle pokynů výrobce nesmí
čistič vykazovat znatelný zápach ani zanechávat viditelné zbytky.

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.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

ACTIVE FOAM CLEANER


