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74-94
V-Secure Greenline

Profesionální čistič pevných povrchů s hygienickým 
účinkem 

Rozsah použití:
V-Secure Greenline je ekologický, alkalický, tenzidový čistič s hygienic-
kým účinkem, který je určen k čištění nerezových, ocelových, plasto-
vých, dřevěných, keramických a jiných pevných povrchů od zbytků ole-
jů, tuků, pryskyřic, vosků, nikotinu, bílkovin a dalších nečistot. Svým 
odmašťovacím účinkem rozpouští lipidovou membránu koronaviru  
SARS-CoV-2, ten se nemůže dále rozmnožovat a rozpadem  
odumírá. Vyčištěné povrchy zůstávají hygienicky čisté.     

Způsob použití:
Pro zajištění hygienické čistoty aplikujte dle míry znečištění koncentrovaný nebo 
naředěný čistič na ošetřované plochy ručním postřikovačem, nechte působit a 
následně plochy setřete textilií nebo opláchněte vodou. Chraňte před mrazem!

Vlastnosti výrobku:
Ekologický, alkalický, tenzidový, čisticí a odmašťovací přípravek s hygienickým 
účinkem produktové řady Greenline.   

•	 Odstraňuje	oleje,	tuky,	pryskyřice,	vosky,	bílkoviny
•	 Rozpouští	 lipidový	 povrch	 virů,	 které	 se	 následně	 nemohou	 dále	 
     rozmnožovat a odumírají
•	 Vysoce	 koncentrovaný	 čistič	 pevných	 povrchů,	 ředitelný	 vodou	 až	 do					 
     poměru 1:10
•	 Čistič	bez	GHS	symbolů	bezpečnosti	(nedráždivý,	nehořlavý)
•	 Bez	obsahu	VOC	uhlovodíků	
•	 Neabrazivní
•	 Vyrobený	z	plně	recyklovatelných	surovin	přírodního	původu
•	 Objednací	 kódy	 výrobku:	 74-9405	 kanystr	 5	 litrů	 a	 74-9410	 kanystr	 
    10 litrů

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu  
výrobku. Změny vyhrazeny. Na lakované, hliníkové a pozinkované povrchy 
používejte pouze silně naředěný čistič. Před každým použitím ověřte  
snášenlivost podkladového materiálu.

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


