
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Velmi silný koncentrát pro čištění mycích
prostor (myčky aut apod.)

� Velmi silný – efektivní a intenzivní čištění
� Vysoce koncentrovaný 
� Odstraňuje vápencové usazeniny – velmi časté v myčkách
� Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách

KENT Wash Bay Cleaner – je velmi silný čistící koncentrát pro odstranění neústupné špíny v myčkách / mycích
stanicích. Rozpouští i vodní kámen, vápenec, rezavé skvrny, brzdový prach a další druhy těžké špíny.
Nejsilnější čistící účinek.

Na základě míry znečištění naředíme 1 díl KENT Wash Bay Cleaner 2-10 díly vody. Nastříkáme na
znečištěný povrch (podlaha/stěny v myčce), necháme krátce pracovat. Produkt nenecháme zaschnout.
Spláchneme studenou vodou. Nejlépe však vysokotlakým proudem vody. Aplikujte vždy na mokrý
povrch.
Pozn. Sklo, glazurované kachličky, eloxovaný hliník a autolaky mohou být poškozeny při vysoké
koncentraci produktu, nebo při dlouhé časové prodlevě před setřením.
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INSTRUKCE

WASH BAY CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Wash Bay Cleaner WBC 1 l - lahev 86457

Rozstřikovač pro 1l lahve TSC 1 kus 86476



Číslo výrobku: 86457

Název: WASH BAY CLEANER

Báze : Vodní báze

Vzhled/barva:         Tyrkysová tekutina

Odér: Charakteristický

pH: < 1

Rozpustnost ve vodě: snadno rozpustitelný

VOC: 5g/l

Životnost: 24 měsíců

Kód celního sazebníku: 2402 90 10 00

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.

WASH BAY CLEANER

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


