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74-92
Bio-Clean speciální čistič

Bezpečný odstraňovač PU pěn, silikonů, separátorů 
a konzervačních přípravků            

Rozsah použití:
Bio-Clean je vysoce účinná, moderní, nehořlavá náhrada acetonu, toluenu a dalších  
hořlavých rozpouštědel ropného původu, určená k odstraňování čerstvých i vytvrzených 
PU pěn, silikonů, separátorů, lepidel, asfaltu,   konzervačních nástřiků, starých vrstev 
tuků, ochranných vosků a dalších konzervačních přípravků.     

Způsob použití:
Tenkou vrstvu čističe Bio-Clean nastříkejte ručním postřikovačem (např. Metaflux 75-3199) 
nebo nanášejte štětcem na čištěný povrch a nechte působit. Doba působení může trvat  
od několika minut až po dobu 2 hodin v závislosti na typu a stáří odstraňovaných  
látek a nečistot. Následně uvolněné látky a nečistoty setřete z čištěných ploch savou 
průmyslovou utěrkou. Vyčištěné povrchy lze následně omýt vodou ředitelnými čističi  
např. Metaflux 75-74, 74-91 nebo 75-32. Před čištěním plastových, gumových, lakovaných  
a pokovených povrchů doporučujeme předem otestovat snášenlivost čištěného  
materiálu k čističi.                                             

Vlastnosti výrobku:
Bio-Clean je bezpečný čistič nové produktové řady Metaflux Greenline, který využívá 
sílu látek přírodního původu k odstraňování PU pěn, silikonů a dalších problematických 
nečistot.    

•	 Spolehlivě odstraňuje čerstvé i vytvrzené polyuretanové pěny, silikonová lepidla  
    a tmely, staré vyschlé vrstvy tuků, ochranné vosky, separační a konzervační přípravky

•	 Nahrazuje aceton, toluen, organická ředidla a další hořlavá rozpouštědla ropného původu

•	 Aplikovatelný ručními postřikovači nebo jako náplň zařízení (praček) pro mytí ponorem

•	 Nehořlavý, nedráždivý, netoxický výrobek bez symbolů nebezpečnosti

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

•	 Bez obsahu hydroxidů, kyselin a těkavých VOC uhlovodíků 

•	 Neabrazivní a nenarušuje povrchy

•	 Obsahuje pouze vysoce účinné látky, vyrobené z plně recyklovatelných surovin  
    přírodního původu

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě a v bezpečnostním listu výrobku. 
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. 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


