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Fluxaf Power Clean

Fyzikálne parametre

Skupenstvo kvapalina

pH 7

Zápach charakteristický

Farba bezfarebný

Aplikačné údaje

Použitie FLUXAF POWER CLEAN odstraňuje etikety, samolepky, žuvačky, zvyšky lepiacej pásky, mas-
kovacie pásky, kuchynskú mastnotu, krbové sadze, škvrny od dymu, atrament z tlačiarne, 
pastelky, rúž, kozmetické prípravky, krém na topánky, mydlové škvrny, plesňové škvrny, rôzne 
šmuhy na povrchoch, škvrny od nápojov a jedál, krvavé škvrny, škvrny od zvierat, …

Predpríprava pred natieraním použitie FLUXAF POWER CLEAN zabezpečí lepšiu priľnavosť náterov k podkladu, ako tradičné 
prostiredky – poskytuje väčšiu istotu spoľahlivosti.

Pracovný postup

 Vždy najskôr otestuje na malej nenápadnej ploche.  
Nanášajte zhora nadol, rovnomerne po povrchu, pokiaľ nie je podklad dôkladne vlhký, ne-
chajte pôsobiť niekoľko minút a zotrite vlhkou handričkou.  
Ak sa používa na prípravu podkladu pred natieraním, uistite sa, že sú všetky zvyšky dôkladne 
opláchnuté čistou vodou. 

Odolné škvrny Pri starších a viac odolných znečisteniach, ako brzdové usadeniny, olejové škvrny, vyschnutý 
latex naneste veľké množstvo čistiaceho prostriedku a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút. Ak 
je potrebné, proces zopakujte. 

Upozornenie! Na kove môžu po aplikácii ostať škvrny. Vždy najskôr vyskúšajte na malom mieste, ktoré nebu-
de viditeľné. Nepoužívajte na kožené povrchy. Nemiešajte produkt s inou chemikáliou. 

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite v teplej vode.

Technický list

FLUXAF POWER CLEAN biologicky odbúrateľný, veľmi silný alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok pri-
pravený rovno na použitie, založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. Rýchlo odstraňuje 
mastnotu a špinu prakticky zo všetkých pevných povrchov. Vhodný na čistenie a odmasťovanie kuchýň 
a všetkých povrchov pred natieraním.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 VAROVANIE.

 Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobý-
mi účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranu 
tváre/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekár-
sku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón; dipentén. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité. 
Zvyšky z čistenia musia byť likvidované podľa platnej miestnej legislatívy a nesmú byť vyliate na 
zem.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na 
základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné 

ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.


