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Greenline Spray
První odmašťovací a čisticí sprej bez symbolů nebezpečnosti
Rozsah použití:
Univerzální čisticí a odmašťovací Greenline Sprej je určený k odstraňování minerálních a rostlinných olejů a tuků, řezných olejů a emulzí, inkoustů, barev, sazí,
pryskyřic, vosků, nikotinu, bílkovin a dalších průmyslových nečistot z ocelových,
nerezových, skleněných, plastových, betonových, dřevěných, kamenných, keramických a jiných povrchů.
Způsob použití:
Sprejovou dózu před použitím důkladně protřepejte. Sprej nastříkejte z 30 cm
vzdálenosti přímo na čištěné místo, nechte působit a následně čištěný povrch
setřete suchým hadrem nebo opláchněte vodou.
Vlastnosti výrobku:
Nehořlavý odmašťovací a čisticí sprej nové produktové řady Metaflux Greenline
s certifikací NSF A1.
• Spolehlivě odstraňuje minerální, rostlinné a řezné oleje, tuky, inkousty, barvy,
saze, pryskyřice, vosky, bílkoviny a jiná průmyslové nečistoty
• První bezpečný čisticí sprej bez GHS symbolů nebezpečnosti
• Nehořlavý a nedráždivý bezpečný produkt
• Nevyžaduje povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance pro práci
s hořlavými a nebezpečnými látkami
• Obsah VOC uhlovodíků pouze 1,1%
• Bez obsahu hydroxidů, kyselin, hořlavých hnacích plynů a hořlavých látek
• Obsahuje tenzidy vyrobené z plně recyklovatelných surovin přírodního původu
• Neabrazivní. Nenarušuje povrchy. Zanechává lesklý povrch čištěných ploch
• Certifikace NSF A1 č. 164107 pro použití ve všech provozech potravinářské
výroby
Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu
výrobku. Před použitím na eloxované, hliníkové a pozinkované povrchy ověřte
snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.

Nonfood Compounds
Program listed A1
Registration #164107

Produktová řada Metaflux Greenline
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 maximální ohleduplnost k životnímu prostředí.
Nová produktová řada Metaflux Greenline je postupně tvořena technologicky 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 produktům 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
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