
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce koncentrovaný tekutý čistič odpadů s rychlým
účinkem, určený pro odstraňování vlasů a organických
usazenin ze sifonů, potrubí a odpadů. Přípravek nepoškozuje
trubky ani těsnění.

• Nepoškozuje těsnění ani trubky – žádné riziko použití
• Neprodukuje nebezpečné výpary – bezpečné pro uživatele
• Odstraňuje i tvrdé usazeniny – zajištění průtoku
• Odstraňuje i hluboko usazené nečistoty - šetří náklady na instalatéra
• Může být použit i jako preventivní opatření – zabraňuje ucpání

KENT Drain cleaner je vysoce koncentrovaný tekutý čistič odpadů s rychlým účinkem, který byl vyvinut pro

odstraňování vlasů a jiných organických usazenin jako jsou potraviny, mastnota a mýdla ze sifonů, potrubí a

odpadů, aniž by došlo k poškození těchto zařízení.
KENT Drain Cleaner proniká k hluboko usazeným nečistotám během několika minut. Tento přípravek může být
použit i jako preventivní opatření k zajištění stálého průtoku, a šetří tak náklady na práci instalatéra

Aktualizováno k 12/06/2019 … The choice of professionals

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Drain Cleaner KDC 1 l - láhev 86468

DRAIN CLEANER

POKYNY

Preventivní čištění: Smíchejte KENT Drain Cleaner s horkou vodou (90 – 95°C) v poměru 1:5 a nechte přípravek
působit na usazeniny po dobu až 1 hodiny.

Běžné čištění: Smíchejte KENT Drain Cleaner s horkou vodou (90 – 95 °C) v poměru 1:3 a nechte přípravek
působit na usazeniny po dobu až 1 hodiny. V případě obou ředících poměru se účinek přípravku dostaví do

několika minut.

Pozn. Po použití vždy propláchněte potrubí vodou.



Báze : alkalický čistič na vodní bázi

Vzhled/barva:         růžová průhledná

Zápach: lehce zapáchá

Hustota: 1,4 g/ml

pH: 14

Ředění: od 1:3 do 1:5

Rozpustnost ve vodě: Ano

Aplikační teplota: rozmíchat v horké vodě

VOC: 0 g/l

Životnost: 48 měsíců

Celní kód: 3402 9090 00

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.

DRAIN CLEANER

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


