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Fluxaf Pro-Clean 

Fyzikálne parametre

Skupenstvo kvapalina

pH 13

Zápach mierny

Farba modrá

Aplikačné údaje

Použitie FLUXAF PRO-CLEAN je mimoriadne vhodný na odmasťovanie, čistenie a vytvorenie antistatic-
kého povrchu pred maľovaním.

Pracovný postup

 FLUXAF PRO-CLEAN sa riedi vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 100. Tento pomer môžete meniť v zá-
vislosti od stupňa znečistenia.

 Môžete ho aplikovať pomocou rozprašovača, špongiou, handričkou alebo štetcom.

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite v teplej vode.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 POZOR! Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po manipulácií si starostlivo umyte 
ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa objaví 
podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva, 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Kar-

Technický list

FLUXAF PRO-CLEAN je veľmi silný, koncentrovaný čistiaci a odmasťovací alkalický prípravok. Je zložený z ce-
lého radu rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. PRO-CLEAN odstraňuje mastnotu a nečistoty vysokou 
rýchlosťou z prakticky všetkých tvrdých povrchov. Je biologicky odbúrateľný. Môže byť použitý aj ako náhra-
da za Sugar Soap (čistiaci prostriedok typicky používaný v krajinách Commonwealth-u).
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ty bezpečnostných údajov. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky, ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Na 
požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité.

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.


