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Vlastnosti:
ETERNAL odmašťovač DIRECT je prostředek k  profesionálnímu 

odmaštění kovů a  starých nátěrů pro čištění středně znečištěných 

povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Vykazuje vyšší výkon 

a  širší záběr na  různé typy nečistot, než standardní odmašťovače. Ob-

sahuje komplex moderních aktivních látek, je šetrnější k  povrchům 

a zdraví lidí. Neobsahuje hydroxidy.

Oblast použití:
ETERNAL odmašťovač DIRECT je určen k čištění a odmašťování 

kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných podkladů před nátěry 

vodou ředitelnými i  rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhod-

ný i  pro čištění motorů, odmašťování v  opravárenství, galvanovnách, 

lakovnách, průmyslových provozech, průmyslové čištění skla, čištění 

grilů, krbů, řetězů a převodů jízdních kol, kuchyňských odsávačů apod. 

Je určen k přímé aplikaci. Odmašťování lze provádět ručně, postřikem. 

Součástí obalu je rozprašovač se speciální mřížkou, díky které je 

významně snadnější odmašťování svislých ploch.

Technické údaje:
Specifická hmotnost  cca 1,0 g/cm3

pH (23 °C) cca 11,6

Balení:
0,75 kg plastový rozprašovač 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C. 

Nesmí zmrznout! Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Zpracování:
ETERNAL odmašťovač DIRECT se aplikuje ručně, postřikem. 

Přípravek je určen k  přímému použití, NEŘEDÍ SE! Doba působení 

přípravku se řídí stupněm znečištění/zamaštění povrchu. Pohybuje 

se v rozmezí od 30 sekund do 2 minut. Po uplynutí této doby je třeba 

čištěný povrch mechanicky očistit a otřít s následným oplachem vodou. 

V případě silně znečištěných povrchů je vhodné celý cyklus (nanesení 

– očištění – oplach) opakovat. Po oschnutí povrchu je možné nanášet 

nátěrové hmoty. 

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL odmašťovač DIRECT je klasifikován jako nebezpečný. 

Obsahuje 2-aminoethan-1-ol, kvarterní amoniové sloučeniny. 

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní orga-

nizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte 

ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU 

S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvává-li podráždění 

očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo 

vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal 

spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložením na sklád-

kách nebezpečného odpadu. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody 

s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uved-

eny v Bezpečnostním listu výrobku.

Složení podle (ES) 648/2004:
Obsahuje méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoter-

ní povrchově aktivní látky, kationové povrchově aktivní látky, fosfonáty. 
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