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INSTRUKCE

SURFACE CLEANER PLUS

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Surface Cleaner Plus SCP 1 l plechovka 34474

Surface Cleaner Plus je extra silné čistící 
odmašťovadlo a rozpouštědlo pro průmyslové 
aplikace.

Surface Cleaner Plus je silné, rychle působící rozpouštědlo a odmašťovač, které odstraňuje lepidla, tmely, 
mastnotu, olej, tér, vosky a další nečistoty. Je taktéž ideální pro přípravu povrchů připravovaných k opravám 
nebo malbě. Odstraňuje silikony, lepidla, postřiky, podkladový vosk, oleje, mastnoty a další hlavní 
kontaminace. Je efektivním odstraňovačem skvrn na látkách a může být použit na kovy, malované povrchy a 
většině plastů.

✓ Mnohoúčelové – může být použito na většinu povrchů.

✓ Rychle schnoucí bez zanechání olejového filmu a silného zápachu rozpouštědla.

✓ Minimalizuje dobu úklidu.

✓ Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla ani aceton.

✓ Odstraňuje silikony, lepidla, postřiky, podkladový vosk, oleje, mastnoty a ostatní hlavní kontaminace.

✓ Odstraňuje skvrny na látkách.

✓ Může být použit na kovech, malovaných površích a většině plastů. 

1. Namočte čistou suchou utěrku do Surface Cleaneru Plus a lehce otřete požadované místo. Surface

Cleaner Plus může poškodit některé plastové nebo malované povrchy. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte jej 
prve na menší ploše.

2. Otřete povrch čistou suchou utěrkou.
3. V případě potřeby postup opakujte



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.

SURFACE CLEANER PLUS
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Kód produktu: 34474

Název: Surface Cleaner Plus

Kód cel.sazebníku: 34021300

Konzistence: čirá tekutina
Životnost: 30 měsíců
VOC: 834 g/l

MSDS: ano

Aplikační teplota: 0 °C - 40 °C


