
Informace o produktu

Techniclean FC Plus
Průmyslový čistící prostředek

Charakteristika
Castrol Techniclean™ FC Plus je kapalný alkalický odmašťovací a čistící kapalina obsahující vysoce efektivní biologicky
odbouratelné povrchově aktivní látky.

Použití
Techniclean FC Plus je navržen pro použití na čištění průmyslových podlah a pro mycí stoly. Techniclean FC Plus
efektivně čistí silně zašpiněné povrchy od olejů, plastických maziv, emulzí nebo prachu.
 
Techniclean FC Plus velmi málo pění při pokojové teplotě. Dále je vhodný pro použití v zařízeních údržby, jako jsou
automatické podlahové mycí stroje nebo vysokotlaké mycí zařízení. Lze ho použít i při ručním mytí za pomocí kartáče
nebo mopu.

Doporučená koncentrace: 0,5-5 % (zavisí na úrovni znečištění)
 

Výhody
Pokročilý aditivační balíček zajišťuje rychlé odstranění nečistot i po krátké době působení - zlepšení kvality pracovního
prostředí
Nízká pěnivost za všech teplot - dovoluje nasazení ve strojích s mokrou vakuovou metodou mytí
Neobsahuje silná komplexační činidla - nedochází ke kontaminaci odpadní vody
Rychleschnoucí protiskluzová úprava nezanechává žádné lepivé zbytky
Všestranný produkt - ideální pro mytí podlah a čistění při všeobecné údržbě
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Technické parametry

Název Metoda Jednotky Typické hodnoty

Vzhled vizuální - světle žlutá kapalina

Hustota při 20 °C DIN 51 757 kg/m3 9,1

pH (5%) - - 12,3

Před mytím citlivých materiálů, jako je hliník, zinek nebo povrchy s nátěrem, doporučujeme provést test kompatibility.

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner/sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Pro optimální
stabilitu produktu skladujte mezi 5 až 45 °C, na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření,
přednostně v místnosti. Chraňte před mrazem a průnikem vody.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) s.r.o. , Industrial V Parku 2291/2 , 148 00 Praha 4
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