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Silový čistič Greenline NSF                                                                 

Kyselý tenzidový čistič s certifikací NSF A3 
Rozsah použití:
Silový čistič Greenline NSF je určen k odstraňování organických, anorganických a bílkovinných 
nečistot, vodního kamene, vápenatých usazenin a rzi téměř ze všech omyvatelných povrchů. Mno-
hostranně použitelný při mytí strojů, zařízení, podlah, stěn a dalších povrchů ve velkokuchyních, 
sanitárních zařízeních a většině provozů, které zajišťují výrobu potravin, nápojů a krmiv.   
    
Způsob použití:
Kanystr nebo láhev s čističem před použitím protřepáním důkladně promíchejte. Koncentrovaný 
nebo dle potřeby vodou mírně naředěný čistič nanášejte dle míry znečištění povrchu ručními po-
střikovači (např. Metaflux 75-3199, 75-3499, 75-3599) přímo na čištěné plochy a nechte po dobu 
5 -10 minut působit. Povrch starých a ztvrdlých nečistot doporučujeme narušit použitím kartáče, 
štětce nebo mycí houby. Následně uvolněné nečistoty z čištěných povrchů setřete suchými průmy-
slovými utěrkami (např. Metaflux 75-7012, 75-7013, 75-72) a povrchy opláchněte vodou. Při velmi 
silném znečištění případně postup zopakujte.
 
Vlastnosti výrobku:
Ekologický, bezpečný, kyselý, čisticí přípravek nové produktové řady Metaflux Greenline. Díky certi-
fikaci NSF je vhodný pro použití ve většině potravinářských provozů. 

•	  Spolehlivě odstraňuje organické a anorganické usazeniny, nečistoty živočišného a rostlinného 
původu, minerální usazeniny, vodní kámen a rez 

•	 Připravený k okamžitému použití
•	 Obsahuje pouze účinné látky přírodního původu
•	 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
•	  Nevyžaduje povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance pro práci s hořlavými a nebezpeč-

nými látkami
•	 Neabrazivní
•	 Nenarušuje povrchy
•	 Certifikace NSF A3 č. 163969 pro použití v potravinářských provozech

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před 
dětmi. Skladujte v chladnu a temnu. Neskladujte dlouhodobě při teplotách nad 30°C. Chraňte před 
přímým slunečním osvětlením. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materi-
álu. 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


