SILNÝ ANTISTATICKÝ ČISTIČ S AKTIVNÍ
PĚNOU A EUKALYPTOVOU VŮNÍ

IMPACLEAN AQUA A 122
Je to nehořlavý, netoxický, velice příjemně osvěží vzduch, šetrný k povrchu
čistící koncentrát určený pro použití v jídelnách, kuchyních, výrobnách,
jatkách, pivovarech, mlékárnách, restauracích, hotelech, lázních, kolonádách,
školách, veřejných prostorách a v technických službách, zemědělství a pod.

Odmašťovače, odstraňovače a čističe

Čistí biologické nečistoty, živočišné a rostlinné tuky a oleje, vosky ze všech
vodou omyvatelných tvrdých povrchů ( obklady, kovy, nerez ocel, sklo, dlažba,
smaltové povrchy ).
Běžné čištění stěn, podlah, strojů a zařízení, oken, čalounění, kování,
pracovních ploch, značek, skeletů atd. - jakékoli tvrdé povrchy.
Odstraňuje špínu a nečistoty ze zdiva, obkladaček s glazurou, kamene,
mramoru a z betonových dílů. Běžně se užívá na mytí PVC podlah, užitím
tohoto přípravku dosáhneme vysokého lesku.
Nenarušuje těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky, gumu a většinu plastických
hmot.

Extra silný antistatický čistič biologických nečistot
Silný čistič živočišných a rostlinných tuků a olejů
Odstraňuje dokonce potravinářskou silikonovou vazelínu
Odstraňuje mastnotu a provozní nečistoty
Vysoce pěnivý, s hustou aktivní pěnou
Vysoký obsah účinných látek
Nepoškozuje povrchy
Nádherně provoní a osvěží vzduch
Lze použít do vysokotlakých čističů s pěnovou tryskou
Aplikace
Běžné čištění stěn, podlah, strojů a zařízení, oken, čalounění, kování,
pracovních ploch, značek, skeletů, atd. (jakékoli tvrdé povrchy).
Odstraňuje špínu a nečistoty ze zdiva, obkladaček s glazurou, kamene,
mramoru a z betonových dílů.



Čištění ve strojírenském průmyslu
Dnešní povrchy (barvy a laky, sklo, plasty, polykarbonáty, plexiskla a další
citlivé materiály) jsou velmi nákladné. A 122 je bezpečný - nepoškozuje
hliník, železo, litinu, mosaz, bronz, měď, sklo, keramiku, beton, lakované a
barvené povrchy, většinu umělých hmot. Používáním tohoto výrobku
výrazně snížíte náklady na mytí. A 122 se může používat pro vnitřní i
venkovní účely.
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Technická tabulka
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NEMÁ

Aplikace A 122 :

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25
Město Touškov
PSČ: 330 33
Tel. : 377 279 254-55
Fax.: 377 279 260
hfservis@hfservis.cz

www.hfservis.cz

Produkt je koncentrát, před použitím nařeďte 1:10 až 50 s čistou vodou
Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte produktem
Impaclean Aqua C 310 a opláchněte čistou vodou, poté použijte A 122
Ruční aplikace: hadříkem, houbičkou, mopem
Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem
Naneste na povrch, nechte působit a poté setřete nebo vyčistěte čistou
vodou. V případě velkého znečištění zvyšte koncentraci nebo nechte
působit déle. Za použití tlakových zařízení vybavených pěnovou koncovkou vytváří bohatou pěnu na mytí vertikálních povrchů, která velmi
účinně odstraňuje nečistoty. Pro ruční aplikace doporučujeme aplikátor EPOCA 2000. Vždy opláchněte čistou vodou po čištění.
Při práci používejte gumové ochranné rukavice. Uvedené hodnoty jsou průměrné a
nepředstavují specifikaci. Před použitím čtěte bezpečnostní listy!

