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74-25
Univerzální čistič Greenline

Bezpečný tenzidový čistič s certifikací NSF A1

Rozsah použití:
Univerzální čistič Greenline je určen k manuálnímu i strojnímu mytí kovových, nere-
zových, skleněných, plastových, betonových, dřevěných, kamenných, keramických  
a jiných omyvatelných povrchů od minerálních, rostlinných a řezných olejů a emulzí,  
tuků, inkoustů, barev, sazí, pryskyřic, vosků, nikotinu, bílkovin a dalších nečistot.   

Způsob použití:
Koncentrovaný nebo až do poměru 1:100 vodou naředěný čistič nanášejte dle míry zne-
čištění povrchu ručními postřikovači (Metaflux 75-3199, 75-3499, 75-3599) nebo stroj-
ně na čištěné plochy, nechte působit a následně plochy setřete suchými průmyslovými 
utěrkami ( Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-72) nebo opláchněte vodou. Při velmi silném 
znečištění použijte kartáč, případně postup zopakujte.
Pro použití čističe Metaflux 74-25 s vysokotlakými čisticími stroji doporučujeme mi-
nimální ředění vodou v poměru 1:10 a s průmyslovými podlahovými stroji minimálně  
v poměru 1:5. Čistič je vhodný i pro odmašťování strojních dílů a součástek v průmy-
slových ponorných odmašťovacích lázních a ultrazvukových pračkách. Ředěním teplou 
nebo horkou vodou se zvyšuje několikanásobně účinnost čističe. 

Vlastnosti výrobku:
Ekologický a bezpečný odmašťovací přípravek nové produktové řady Metaflux Greenline  

•	 Spolehlivě	 odstraňuje	 minerální,	 rostlinné	 a	 řezné	 oleje,	 tuky,	 inkousty,	 barvy,	 saze,	 
      pryskyřice, vosky, bílkoviny a jiná průmyslové nečistoty

•	 Ředitelný	vodou	až	do	poměru	1:100

•	 Aplikovatelný	 ručními	 postřikovači,	 vysokotlakými	 stroji,	 podlahovými	 stroji	 nebo	 jako	 
						náplň	odmašťovacích	a	ultrazvukových	praček	

•	 Mírně	alkalické	až	neutrální	pH

•	 Nehořlavý	a	nedráždivý	výrobek	bez	GHS	symbolů

•	 Nevyžaduje	 povinnost	 zaměstnavatele	 školit	 zaměstnance	 pro	 práci	 s	 hořlavými	 
      a nebezpečnými látkami

•	 Bez	obsahu	hydroxidů,	kyselin	a	VOC	uhlovodíků	

•	 Neabrazivní.	Nenarušuje	povrchy.

•	 Obsahuje	tenzidy	vyrobené	z	plně	recyklovatelných	surovin	přírodního	původu

•	 Certifikace	NSF	A1	č.	159680	pro	použití	ve	všech	provozech	potravinářské	výroby

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku.  
Na lakované, hliníkové a pozinkované povrchy používejte pouze čistič naře-
děný vodou minimálně v poměru 1:40. Před každým použitím ověřte snášenlivost 
podkladového	materiálu.	Chraňte	před	mrazem.	Změny	vyhrazeny.

V téměř padesátileté historii vývoje a výroby chemických produktů značky 
Metaflux zůstávají pevně dodržovány tři základní principy – nejvyšší možná 
technická kvalita, nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti a maxi-
mální ohleduplnost k životnímu prostředí.

Nová produktová řada Metaflux Greenline je postupně tvořena technologic-
ky	zcela	novými	výrobky.	Vedle	vysoké	výkonnosti	a	účinnosti	splňují	další	
požadavky zaměřené na maximální možnou ochranu životního prostředí  
a bezpečnost práce na pracovištích našich zákazníků. Všem novým produk-
tům s logem Metaflux Greenline jsou společné tyto kvalitativní parametry:

•	 Produkty neškodné pro životní prostředí
•	 Produkty s biologickou odbouratelností
•	 Produkty s vysokou výkonností a účinností
•	 Produkty bez GHS symbolů bezpečnosti
•	 Produkty bez obsahu agresivních látek ropného původu
•	 Produkty bez obsahu těkavých organických látek (VOC)  
     a nasycených uhlovodíků (MOSH)
•	 Produkty bez obsahu zdraví škodlivých chemikálií
•	 Produkty vyrobené z plně recyklovatelných surovin přírodního  
     původu
•	 Produkty vhodné pro alergiky 
•	 Produkty dobře snášenlivé lidskou pokožkou

Produktová řada Metaflux Greenline


