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74-91
Aktivní čistič povrchů                                     

Vysoce aktivní prostředek na odmašťování a čištění po-
vrchů

Rozsah použití:
Všestranně aktivní biologický, čisticí a odmašťovací prostředek, použitelný na sklo, kovy, plasty, dřevo  
a lakované povrchy. Účinně odstraňuje otisky prstů, nikotin, inkousty, fixy, mastnoty a jiné nečis-
toty. Nezanechává šmouhy a zbytky.
    
Způsob použití:
Čistič nastříkejte ručním rozprašovačem (např. Metaflux 75-3299) přímo na čištěný povrch a ihned 
setřete suchou utěrkou (např. 75-72 Metavlies). V případě silného znečištění nastříkejte na čištěný 
povrch, nechte krátce působit, případně opakovaně naneste a následně setřete. Nepoužívejte na 
horké povrchy, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti otevřeného ohně. Doporučujeme pře-
dem otestovat kompatibilitu produktu s výrobky z kůže a textilu.
 
Vlastnosti výrobku:
•	 Všestranně použitelný na odmašťování a čištění povrchů
•	 Účinný prostředek na bezezbytkové čištění skleněných a všech hladkých povrchů
•	 Připravený k okamžitému použití
•	 V automobilovém průmyslu je vhodný na čištění povrchů předlakováním a fóliováním
•	 Vhodný k sanitárnímu čištění koupelen a kuchyní
•	  Doporučený pro následné čištění povrchů po použití speciálních čističů Metaflux 74-92 Bio-Clean  

a 74-96 Green Hybrid Čistič
•	 Vyvinutý na biologickém základě
•	 Vhodný pro použití s utěrkami Metaflux 75-72 Metavlies
•	 Rychleschnoucí
•	 Aplikovatelný ručními postřikovači např. Metaflux 75-3299 Ruční aplikátor
•	  Nevyžaduje povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance na práci s hořlavými a nebezpeč-

nými látkami
•	 Bezpečný výrobek bez GHS symbolů nebezpečnosti
•	 Bez obsahu těkavých VOC látek

Skladování:
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti při teplotě od+5 °C do +20 °C. Nevy-
stavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejtemimo zdrojů zapálení. Neskladujte při teplotách 
nižších než 0 °C. Minimální trvanlivost: 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu. Před každým 
použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.

barva čirá

pH 11,0

Technické údaje:

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


