
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Oil Stain Remover - přípravek pro odstranění 
olejových a naftových skvrn s hluboce pronikajícím 
účinkem.

• Určen pro většinu tvrdých povrchů – univerzální použití
• Po vsáknutí se na povrchu vytvoří lehce odstranitelný bílý film.
• Hluboko pronikající účinek – účinně odstraňuje skvrny 

Oil Stain Remover absorbuje olejové skvrny na betonu, podlahových potěrech, přírodním kameni, kamenných 
dlažbách, garážových a sklepních podlahách, je vhodný na povrchy prostor čerpacích stanic  a autodílen.
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Název Zkratka Balení Obj. číslo

Oil Stain Remover OSR 1 L plechovka 86465

OIL STAIN REMOVER 

POKYNY

1. Odstraňte z povrchu přebytečný olej, povrchu musí být před aplikací suchý.
2. Protřepte plechovku a aplikujte přípravek na skvrnu.
3. Jakmile dojde k absorpci oleje, vytvoří se na povrchu bílý film, který lze následně setřít a odstranit. 

Pozn.: Přípravek není určen pro citlivé povrchy jako jsou asfalt, bitumen, namalované či natřené povrchy a těsnění (například 
materiál používaný k trvalému pokrytí půdy na čerpacích stanicích), které by rozpouštědla obsažená v přípravku mohla 
poškodit.  Nepoužívejte na povrchy o teplotách nižších než   10 ºC. 
Nejlepších výsledků je dosahováno pouze na suchých površích, pokud je přípravek použit při dešti dochází ke snížení a 
zpomalení jeho účinku.



Číslo výrobku: 86465

Název:                      Oil Stain Remover – odstraňovač olejových skvrn

Báze : absorbér na bázi rozpouštědla

Vzhled/barva:         průsvitná středně viskózní kapalina

Hustota: 0,784 g/ml

pH: nevztahuje se

Ředění: nevztahuje se

Rozpustnost ve vodě: ne

Aplikační teplota: > 10 ºC pro dosažení nejlepších výsledků

VOC: 752 g/l

Skladovatelnost: 12 měsíců

Celní tarifní kód: 371 400 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.

OIL STAIN REMOVER 

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


