
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Koncentrovaná směs saponátů a činidel bez 

obsahu nitrilotriacetátu, speciálně navržených 

pro odstranění špíny, olejů, tuků a průmyslových 

nečistot. 

 Vysoce koncentrovaná směs 

 Výborně odstraňuje tuky a oleje, špínu i lepidla 

 Snadno omyvatelné složení 
 Ekonomické použití 
 Šetrný k lakovaným povrchům 

 Snižuje potřebnou námahu na čištění - šetří čas 

Unikátní vyvážená směs saponátů a činidel speciálně připravených pro jakékoli mytí od mastných stop, lehkých 

olejů, tuků a špíny.  Velmi dobře se osvědčil při práci v dílnách a výrobních halách, kde je používán jako mycí 
prostředek pro stroje a podlahové krytiny.  Nezastupitelnou roli má při odstraňování mastnoty, špíny, ale i lepidel 

tam,  kde selhávají ostatní chemické produkty. Použitelný na veškeré stroje a zařízení, čistí řezné kapaliny, 

zažranou špínu a podlahy. Efektivně odstraňuje silniční prach a mastnotu z vozidel bez jakéhokoliv poškození 
laku. Dá se použít na většinu materiálů včetně skla. Prodlužuje životnost čištěných materiálů i ploch a lze jej 

aplikovat kartáčem nebo pomocí horkého i studeného tlakového mytí. 

Aktualizováno k 15/02/2016              … The choice of professionals 

TRAFFIC FILM REMOVER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Traffic Film Remover TFR2 1 1 l láhev 864661 

Traffic Film Remover TFR2 5 5 l kanystr 86466A 

Traffic Film Remover TFR2 10 10 l kanystr 86466B 

Traffic Film Remover TFR2 20 l kanystr 86466 

1. Před aplikací přezkoušejte stálost barvy.  

2. Aplikujte produkt na čištěný povrch (použijte 

koncentraci 0,5% až 2%) 

3. Pro nejlepší výsledky nechte produkt chvíli 
působit a poté opláchněte vodou vysokým tlakem. 

 

Pozn.: Nenechte zaschnout na povrchu vozidla. 

INSTRUKCE – TLAKOVÉ MYTÍ 

1. Produkt lze ředit vodou až do poměru 1:200.  

2. Pro silnější nečistoty nařeďte 1:10 až 1:20. 

3. Velké nečistoty odstraňte kartáčem a zbytek 

povrchu opláchněte vodou a utřete suchým 

hadrem nebo nechte důkladně uschnout. 

INSTRUKCE – RUČNÍ MYTÍ 



Číslo výrobku:           864661, 86466A, 86466B, 86466 

Název:                        Traffic Film Remover  

Životnost:   36 měsíců 

Balení:   1l – láhev; 5l, 10l, 20l – kanystr  

Bezpečnostní list:  ano 

Hustota při 20°C:  1,04 g/cm3  

Barva:   světle žlutá 

Vůně:    charakteristická 

Rozpustnost ve vodě:  vynikající 

VOC:   0 g/l  

Kód celního sazebníku:  3402 90 90 

Nahrazuje produkt:  85466 

 

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. 

TRAFFIC FILM REMOVER 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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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 


