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74-11
BIO univerzální čistič

Biologický odstraňovač nečistot rostlinného 
a živočišného původu

Rozsah použití:
BIO univerzální čistič nastavuje nové parametry v oblasti biologického čištění povrchů, 
velmi účinně odstraňuje nečistoty organického původu, znečištění obsahující rostlinné  
a živočišné tuky a oleje, saze, krev, víno, plísně, různé povlaky a fleky rostlinného nebo  
živočišného původu. Ideální pro použití v rámci ochrany vod, lesnictví, zemědělství, výroby potra-
vin a krmiv, kuchyních, nemocnicích, školách, školkách, čistírnách, ale i při běžném úklidu nebo 
čištění látek, tkanin a čalounění.      

Způsob použití:
Neředěný čistič aplikujte ručním rozprašovačem (Metaflux 75-3199,75-3299) přímo na znečiš-
těnou plochu, nechte krátce působit a následně povrch setřete mikroutěrkou nebo průmyslovou 
čisticí utěrkou (Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-72).  

Vlastnosti výrobku:
Ekologický, bezpečný čisticí přípravek nové produktové řady Metaflux Greenline. Odstraňuje na-
prostou většinu nečistot rostlinného nebo živočišného původu, saze, krev, skvrny od vína, plísně, 
různé organické povlaky a zabarvení. Díky NSF certifikaci je vhodný pro použití ve většině potra-
vinářských provozů.  

•	 Postavený	na	bázi	minerálů	a	látek	rostlinného	původu

•	 Biologicky	odbouratelný	za	24	hodin

•	 Nezpůsobuje	kontaminaci	potravin

•	 Spolehlivě	odstraňuje	organické,	živočišné	a	rostlinné	nečistoty	

•	 Připravený	k	okamžitému	použití

•	 Velmi	výkonný	a	vysoce	účinný

•	 Bez	obsahu	barviv,	alergenů,	vonných	substancí	a	petrochemických	přísad

•	 Obsahuje	tenzidy	vyrobené	z	plně	recyklovatelných	surovin	přírodního	původu

•	 Nehořlavý	a	nedráždivý	výrobek	bez	GHS	symbolů

•	 Dermatologicky	testovaný	výrobek

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

•	 Neobsahuje	VOC	a	MOHC	těkavé	uhlovodíky

•	 Certifikace	NSF	A1	č.	159528	pro	použití	v	potravinářských	provozech

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku.  
Na lakované, hliníkové a pozinkované povrchy používejte pouze čistič naředěný 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


