
VLASTNOSTI

Silný neagresivní čisticí prostředek bez
rozpouštědel, který rozpouští mastná lepidla a
nečistoty bez zanechání zbytků.

 Výrobek bez piktogramů s vysokým čisticím účinkem - méně škodlivý pro uživatele 
 Čistící prostředek na vodní bázi - žádné rozpouštědlo a kontaminace VOC
 Důkladně čistí povrchy - odstraňuje mastnotu, lepidla, pryskyřice a nikotin 
 Žádné rychlé odpařování - Dlouhodobé čištění
 Mnohostranné použití a všestranné využití - není třeba skladovat různé čisticí prostředky
 Registrováno NSF A1 - Vhodné pro použití v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu 

1. Nastříkejte na čištěný povrch. Soft Surface Cleaner Zero je bezpečný pro použití na většinu materiálů,
ale v případě pochybností nejprve vyzkoušejte malý vzorek.
2. Nechte přípravek proniknout.
3. Otřete povrch čistým suchým hadříkem.
4. V případě potřeby ošetření opakujte.
5. Pokud může být povrch v kontaktu s potravinami nebo nápoji, opláchněte jej pitnou vodou.
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INSTRUKCE

SOFT SURFACE CLENER ZERO

Název Zkratka Balení Obj. číslo

SOFT SURFACE 
CLEANER ZERO 

GSC 500 ml láhev s 
rozprašovačem

86799



Číslo výrobku: 86799

Název: SOFT SURFACE CLEANER ZERO

Základní materiál:    na vodní bázi

Balení:     400 ml láhev s rozprašovačem

VOC                            0 g/l

Hustota (při 20 °C) : 1,03g/cm3

pH: 9,9

Velikost balení: 400 ml

Bezpečnostní list      ano

Barva produktu      čirá kapalina – bezbarvá

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 CLENER ZERO

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

Tel. +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Ředící poměr                                  neředí se 

Rozpustnost ve vodě                     obtížně mísitelný

Životnost      24 měsíců

Kód celního sazebníku: 34029090

Teplotní odolnost                         10 °C až 40°C

Registrace NSF: Číslo 166606 Kategorie A1

Tento výrobek je přijatelný pro použití jako obecný čisticí prostředek (A1) na všechny povrchy v prostorách pro 
zpracování potravin a v jejich okolí, kde jeho použití není určeno pro přímý styk s potravinami.
Použití tohoto výrobku v prostorách pro zpracování potravin nebo manipulaci s nimi vyžaduje, aby byly všechny 
potravinářské výrobky a obalové materiály před použitím výrobku odstraněny nebo chráněny.
Po použití tohoto přípravku je vyžadováno opláchnutí očištěných povrchů pitnou vodou. 
Při použití podle pokynů výrobce nesmí čisticí prostředek vykazovat výrazný zápach ani zanechávat viditelné 
zbytky.


