INOX CLEANER
MYJE, LEŠTÍ A ČISTÍ NEREZ OCEL
ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE,
VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH
USAZENIN Z NEREZ OCELI
INOX CLEANER je založen na účinných mycích
tenzidech a speciálních kyselinách, čistí bez škrábanců
a poškození povrchů. Tím se výrazně liší od běžných
kyselých čističů, které nemůžeme použít na nerez oceli
a hliník. INOX CLEANER účinkuje rychle a nevyžaduje
další leštění a voskování.
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MYJE
ODMAŠŤUJE
ČISTÍ
ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ USAZENINY
LEŠTÍ NEREZ OCEL
ODSTRAŇUJE OXIDACI Z HLINÍKU
(ŠEDÝ POVLAK )

BEZ AGRESIVNÍHO ZÁPACHU
Určený pro použití v zásobnících vod a topných systémech
(armatury, rozvody), výměníkových stanicích, chladících věžích,
tancích a nádržích vod, lázních, kolonádách, úpravnách vod,
bazénech, hotelích, výtazích, veřejných prostorách a v
technických službách, v zemědělství, v průmyslu na výrobky,
konstrukce, formy, potrubí, šablony, tankery, vany, pracovní
plochy a podlahy apod.. Odstraňuje a čistí „dopravní film“
z nerezových cisteren. Uplatní se tam, kde není možno použít
kyselé agresivní čističe z důvodu poškození nerezové oceli a
hliníku.
Pro

použití

IMPAGUARD

v potravinářském

průmyslu

použijte

INOX CLEANER FOOD s atestem.

produkt

Čistí zoxidované povrchy hlavně z nerez oceli, hliníku, mědi a
dalších neželezných kovů. Odstraňuje vápenné a minerální
usazeniny ze všech vodou omyvatelných povrchů (obklady,
chrom, hliník, nerez ocel, sklo, dlažba, smaltové povrchy).
Bezrozpouštědlový čistič bez šmouh a stop na povrchu.Obnovuje
na ošetřeném povrchu lesk. INOX CLEANER poskytuje vysoce
efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým
odstraňováním
široké
škály
nečistot
na
plochách.
INOX CLEANER nemá symbol škodlivosti.
Po vyčištění doporučujeme ošetřit IG 442 se samočistícím
účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám,
suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu,
mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.
Technická tabulka
Produkt

Počet
vrstev

Doba
čištění

Báze

Vzhled

Škodlivost

INOX
CLEANER

1

5 min

voda

kapalina

NEMÁ

Bod
vzplanutí

Barva

PH

Ochrana a separace proti

NEMÁ

ČIRÁ

2-3

Vodě, nečistotám, oxidaci,
minerálním usazeninám

Aplikace :

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

www.hfmarket.cz
®

Produkt je připraven k přímému použití
Aplikujte na znečištěnou plochu zdola směrem nahoru,
nechte působit přiměřeně dlouho podle stupně znečištění.
Potom opláchněte vodou a nechte uschnout.
Silné vrstvy minerálních usazenin důkladně očistěte a
opláchněte čistou vodou
Při aplikaci v potravinářství použijte produkt INOX
CLEANER FOOD
Ruční aplikace: hadříkem nebo houbičkou
Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým
postřikem
Setření suchým a čistým hadříkem, stírací lištou nebo nejlépe
mikrovláknem
Očištěnou plochu ošetřete nano IG 442, zajistíte si dlouhodobou ochranu

Balení: 5, 20 a 200L

