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TECHNICKÝ LIST

ECO DEGREASER
Popis a použití výrobku
Eco Degreaser je velmi účinné odmašťovadlo na vodní bázi, určené pro čištění a
odmaštění silně mastnotou znečištěných povrchů. Vyznačuje se především následujícími
vlastnostmi:
− silný čistící a penetrační účinek
− velmi dobře působí na širokou škálu znečišťujících látek, jako jsou olej, mastnota,
olejnaté deriváty, saze, soli zinku...
− šetrný k životnímu prostředí
- neobsahuje VOC látky
- je biologicky rozložitelný
− nepoškozuje čištěné povrchy, při ředění 1/2,5 (1 díl Eco Degreaser/2,5 dílů vody) je
použitelný pro čištění lakovaných povrchů
− má antistatický efekt: díky přítomnosti kationtů získá čištěný povrch antistatické
vlastnosti
− pachuprostý
Díky těmto vlastnostem je velmi vhodný pro čištění a odmaštění různých druhů povrchu
(kovy, nekovové povrchy, natřené a lakované povrchy) před aplikací nátěrů, využitelný
stejně pro průmyslové tak i pro dekorativní použití.
Technické údaje
•
•
•
•

Hustota
Hodnota pH
VOC
Bod vzplanutí

:
:
:
:

1,05 ± 0,01 kg/l
12,3 ± 0,3
0,g/l
nemá

Použití
A. Ředění
•

Silně znečištěné, (nenatřené) povrchy
Používejte přípravek neředěný

•

Natřené (a/ nebo slabě znečištěné) povrchy
Používejte vždy v následujícím poměru ředění:
3 díly Eco Degreaser / 7 dílů vody
Upozornění: Vždy přidávat vodu do přípravku Eco Degreaser a ne naopak!!!
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TECHNICKÝ LIST

ECO DEGREASER
B. Metody čištění
Krok 1
Nastříkejte Eco Degreaser (nebo naředěný roztok) na čištěnou plochu
a mechanicky čistěte pomocí tvrdého kartáče nebo čistěte povrch pomocí látky
(nebo houby) nasycené přípravkem Eco Degreser (nebo naředěným roztokem).
Krok 2
Opláchněte důkladně vodou a odstraňte veškerá znečištění.
Krok 3
Před aplikací nátěru nechte povrch uschnout nebo vysušte stlačeným vzduchem.

Podmínky pro aplikaci
Teplota během aplikace a sušení musí být vyšší než 0°C.
Skladovatelnost:
Minimálně 2 roky v původním neotevřeném balení, skladováno při teplotě 5°C – 40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 1-12.06.09/RF-03-021/Eco Degreaser
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