
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce viskózní a koncentrovaný čistič na bázi vody

� Vysoce koncentrovaný – efektivní a intenzivní čištění
� Vysoká viskozita – drží na svislých površích
� Neobsahuje NTA (Nitrilotrioctovou kyselinu) a fosfáty
� Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách

KENT Multi Cleaner Gel je vysoce koncentrovaný odstraňovač rostlinných a minerálních olejů, mastnot, sazí,
zbytků barev. Jeho aktivní pěna dobře drží na vertikálních površích - delší čas pro působení čistidla. Multi
Cleaner Gel je alkalické čistidlo na vodní bázi = intenzivně působí na nečistoty, ale je šetrný k samotnému povrchu

KENT Multi Cleaner Gel je připraven k okamžitému použití.
1. Aplikujte na ošetřovaný povrch, nechte působit.
2. Setřete.

Pro použití na hliník či zinkované povrchy – rozřeďte 1:30 až 1:40 a vyzkoušejte na nenápadném místě.
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INSTRUKCE

MULTI CLEANER GEL

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Multi Cleaner Gel MCG 1 l - lahev 86453

Rozstřikovač pro 1l lahve TSC 1 ks 86476



Číslo výrobku: 86453

Název: MULTI CLEANER GEL

Báze : Vodní báze

Vzhled/barva:         tekutina vyšší viskozity / bezbarvá

Odér: Charakteristický

pH: 11

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný nebo těžko mísitelný

VOC: 52 g/l

Životnost: 12 měsíců

Kód celního sazebníku: 340 290 90

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.

MULTI CLEANER GEL

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


