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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO CLEAN-IT

CLT
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

pro CLEAN-  jest koncentratem wodorozcieńczalnych niejonowych IT
środków powierzchniowo czynnych na bazie alkoholi tłuszczowych, 
anionowych substancji powierzchniowo czynnych, środków 
penetrujących i zwilżających, które doskonale rozpuszczają 
molekularne struktury brudu, tłuste pozostałości i naloty, pozostałości po 
klejach, smarach itp. Bez uszkadzania materiałów powierzchni 
czyszczonych. Brud poprzez efekt przenikania kapilarnego jest 
usuwany, a następnie emulgowany po czym poprzez płukanie jest 
całkowicie usuwany z powierzchni materiału. pro CLEAN-  jest w pełni IT
biodegradowalny i nie zawiera substancji zanieczyszczających wodę, 
jest niepalny. pro CLEAN-  zawiera silnie działające inhibitory korozji, IT
które eliminują zagrożenie korozją na powierzchniach żelaznych, w 
przeciwieństwie do innych wodorozcieńczalnych zmywaczy, które 
często to zagrożenie zwiększają.

Skład chemiczny: stabilizowana mieszanina biodegradowalnych, 
aktywnych kapilarnie, penetrujących substancji z utlenionymi 
rozpuszczalnikami i modyfikowanymi alkaliami, bez czystych środków 
kaustycznych.
Palność - niepalny.
Zapach - świeży.
Kolor - bezbarwny płyn..
pH - 12,7.
Toksyczność - nietoksyczny w normalnych warunkach stosowania.

pro CLEAN-IT może być stosowany na wszelkich rodzajach 
powierzchni, takich jak: tworzywa sztuczne, tkaniny, winyl, płótno, 
laminaty, farby, metal, drewno, aluminium, kamień, beton, poliester, 
pleksi, guma, itp. Usuwa wiele rodzajów zabrudzeń: oleje, smary, 
substancje smoliste, ślady nikotyny, olej napędowy, martwe owady, pył z 
papieru ściernego, ślady pasty do butów, ślady po ołówku.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                 Nazwa                   Opakowanie                    Rodzaj

CLT                         pro CLEAN-IT              pojemnik 1l    Zmywacze, odtłuszczacze

CLT25                     pro CLEAN-IT              pojemnik 25l  Zmywacze, odtłuszczacze

CLEAN
IT

SZYBKI, BEZPIECZNY
I EKOLOGICZNY ZMYWACZ

SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

pro

                        Doskonale rozpuszcza molekularne struktury brudu

Usuwa szybko i skutecznie pozostałości tłuszczów, smarów, olejów,
bituminów, nikotyny, martwych owadów, śladów długopisów itp.

Może być bezpiecznie stosowany na większości powierzchni np.
powierzchnie lakierowane, metalowe, drewniane, tw. sztuczne itp..


