
Vysoce univerzální, neagresivní průmyslový čistič a 
odmašťovač.

NSF kategorie K1

✓ Vysoce univerzální odmašťovač použitelný na většinu povrchů, včetně většiny plastů
✓ Má vysoce penetrační schopnosti. Důkladně odstraňuje mastnotu, lepidla, zbytky tavidla, pryskyřici, a nikotin.
✓ Rychle se odpařuje a nezanechává film, zbytky produktu ani nečistot
✓ Hubice KENT EasyStraw je perfektní k odstranění nečistot z těžko přístupných míst nebo tam kde je potřeba přesná aplikace.

KENT Soft Surface Cleaner je účinný, rychle působící odstraňovač nečistot, který rozpouští špínu, mastnotu a olej 
aniž by poškodil povrch. Může být použit na kov, hliník, dřevo, cement, většinu plastů, plexisklo, stroje, zařízení, 
nářadí, motory, řetězy, keramické dlaždice a většinu lakovaných povrchů.
Ideální pro přípravu povrchů před nanesením barvy, lepidla, epoxidů atd. Duální stříkací hlava je velmi praktická 
pro použití na těžko přístupná místa. Nanáší z jakéhokoliv úhlu a může být dokonce použit obráceně
Použití od 10 do 35°C.

1. Před použitím důkladně nastříkejte na čištěný povrch (KENT Soft Sourface Cleaner je vhodný na většinu povrchů, ale v 
případě pochybností nejprve otestujte na malém vzorku).

2. třepejte.
3. Nechtě působit.
4. Utřete povrch čistým a suchým hadříkem
5. Pokud je nutné, tak celý proces opakujte

INSTRUKCE

SOFT SURFACE CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

SOFT SURCACE CLEANER EASY STRAW SSCES 500 ml aerosol 86785
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EASY STRAW

POUŽITÍ

VLASTNOSTI



Číslo výrobku:  

Název:

Báze:

Podoba/zabarvení:

Zápach:

Objemová hmotnost (20 °C):

Bod vznícení:

Rozpustnost ve vodě:

Aplikační teplota:

VOC:

Životnost:

Kód celního sazebníku:

Kus za jednotku:

86785

SOFT SURFACE CLEANER EASY STRAW

Rozpouštědlo

Čirá kapalina/bezbarvá
Podobný rozpouštědlu

0,74 g/l

< 21 °C

neředitelný

10 až 35 °C

699 g/l

36 měsíců

3402 20 20

1

TECHNICKÉ PARAMETRY

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 jinémuodběrateli.

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 adresewww.ntek.cz.

SOFT SURFACE CLEANER

EASY STRAW

N-tek, s.r.o.,

Svat. Čecha 786/46  693 01 

Hustopeče,CZ

Certifikát č.06.176.812

ISO15001:2009
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Tel./fax: +420 519 411872

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍINFORMACE
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