
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Neagresivní a šetrný průmyslový odmašťovač a čistič.

✓ Výborně působí do hloubky – snadno odstraní nečistoty z těžko přístupných oblastí

✓ Použitelný na téměř všechny materiály včetně většiny plastů

✓ Snadno odstraní zbytky lepidel, oleje a mastnoty, pryskyřice, nikotinu i vytvrzeného silikonu

✓ Odstraňuje skvrny z textilií

✓ Rychlé odvětrání – nezanechává stopy

Silné, rychle působící rozpouštědlo, které odstraňuje špínu, mastnotu a olej bez poškození citlivých povrchů.

Sprej stříká v jakékoliv (i obrácené) poloze. Je vhodný zejména pro vyčištění a přípravu povrchů před nanesením
laku, lepidla, epoxidové pryskyřice apod.

Použití na: kov, hliník, dřevo, cement, většinu plastů, plexisklo, stroje, zařízení, nářadí, motory, řetězy, keramické
obklady a většina lakovaných povrchů.

1) SPREJ PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT!
2) Naneste dostatečné množství na čištěnou plochu. Soft Surface Cleaner můžete použít bez problémů na

většinu materiálů, v případě pochybnosti ho před použitím vyzkoušejte na nenápadném místě.

3) Nechte působit a poté povrch otřete čistým, suchým hadrem.

4) V případě potřeby postup opakujte.

Pozn.: Před aplikací na tkaniny a určité plasty vždy vyzkoušejte kompatibilitu na nenápadném místě.
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INSTRUKCE

SOFT SURFACE CLEANER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Soft Surface Cleaner SSC 500 ml – sprej 86485

Soft Surface Cleaner SSC 5 5 l – kanystr 34415/5

Soft Surface Cleaner SSC 20 20 l - kanystr 34415/20

Soft Surface Cleaner SSC 25 25 l – soudek 86613

Soft Surface Cleaner SSC 200 200 l - sud 34415



Číslo výrobku: viz první strana

Název: Soft Surface Cleaner 

Balení: 500 ml – sprej, 5l – kanystr, 20l – kanystr, 25l – soudek, 200l – sud 

Bezpečnostní list: ano

Hustota při 20°C: není určena

Vůně: charakteristická

Doba odpaření: < 3 minuty; záleží na tloušťce vrstvy, vlhkosti a teplotě

VOC: 730 g/l  - sprej, 751 g/l – ostatní balení

Aplikační teplota: 15°C – 25°C

Celní kód: 38140090

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.

SOFT SURFACE CLEANER

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 26/11/2015 … The choice of professionals

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


