
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce koncentrované čistidlo pro použití v
čistících strojích

� Rozpouští vytrvalou špínu – efektivní a intenzivní čištění
� Kompatibilní s většinou povrchů
� Vysoce koncentrovaný 
� Dlouho trvající účinek
� Málo pěnivý – pro použití v mycích strojích
� Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách
� Bez obsahu NTA

KENT FLOOR CLEANER MACHINE je vysoce koncentrovaný produkt s obsahem aktivních složek vyvinutých
speciálně pro použití v čistících strojích. Použitelný i na citlivé povrchy – betonové podlahy, podlahy lakované
epoxidovou pryskyřicí. Kompatibilní se všemi známými typy mycích strojů.

• Pro použití ve stroji – použijte 0.5% - 5% roztok čističe.

• Pro manuální použití - Na základě míry znečištění – v poměru 1:10 až 1:20
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INSTRUKCE

FLOOR CLEANER MACHINE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Floor Cleaner Machine FCM 1 l - lahev 86458



Číslo výrobku: 86458

Název: FLOOR CLEANER MACHINE

Báze : Vodní báze

Vzhled/barva:         Sytě zelená kapalina

Odér: Charakteristická

pH: 13.8

Rozpustnost ve vodě: snadno rozpustitelný

VOC: Neuvedeno

Životnost: 24 měsíců

Kód celního sazebníku: 3402 2090

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.

FLOOR CLEANER MACHINE

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


