
CRC ECO COMPLEX BLUE  (FPS)
Nehořlavý, vodou ředitelný pomalu se odpařující čistič 
těžkých nečistot. Vhodný pro aplikace vyžadující 
potravinářský atest.
Vodou ředitelný koncentrát, biologicky odbouratelný a 
velmi účinný čistič. Vhodný pro rozsáhlé použití na veškeré 
omyvatelné povrchy, při čistění ponorem, tlakem, 
ultrazvukem a parou. Možnost naředění v různých 
koncentracích - velmi ekonomický. Vhodný pro 
potravinářský průmysl (NSF AI). Bezpečný pro plasty (po 
očištění povrch opláchněte vodou). Snadno biologicky 
rozložitelný podle OECD 301B: 64%.

ČISTIČE - Na vodní bázi

Vlastnosti:
• „Snadno“ biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64%.
• Rychle penetruje, odstraňuje vazelíny, tuky, špínu a skvrny z omyvatelných povrchů.
• Účinný ve studené i teplé vodě.
• Vynikající pro použití v ultrazvukových a parních čističích a čistících zařízeních pracujících pod tlakem.
• Může být ředěn v poměrech až 1:100 – různé koncentrace pro různé nečistoty.
• Bez obsahu chlorovaných nebo petrolejových rozpouštědel, bělidel, amoniaku, abraziv, fosfátů,EDTA a
nonylfenoletoxylátů.
• Použitelný pro všechny kovové povrchy.
• Použitelný pro všechny plasty (po použití doporučeno opláchnutí).
• registrace NSF: A1 (registrační číslo: 111199)
• Schváleno DGA - Technická zákon 0820-10 / DT / ASA / PFA dne 09 září 2010.

TECHNICKÝ LIST

Distributor: CzechStar s.r.o., Brněnská 40, 695 20 Hodonín
www.czechstar.cz, info@czechstar.cz, +420 518 340 675

Mechanický sprej 750 ml
Balení 5 L
Balení 20 L A1

Aplikace:
• podpalubí • kompresory • vysokozdvižné vozíky
• karbonové části • beton • strojní zařízení
• glazury • motory • podlahy garáží
• vazelínové usazeniny • kladkostroje • lisy
• pece • tiskařské lisy • chodníky
• odsávací výpustě • nádrže • nástroje

Pokyny:

• CRC Complex Blue lze použít v mechanickém rozprašovači, ultrazvukových a parních čističích a
čistících zařízeních pracujících pod tlakem.
• CRC Complex Blue nepoužívejte na kůži nebo neomyvatelné povrchy. Výrobek není doporučený ani pro
dřevěné povrchy.

Nezředěný:
Použijte neředěný k odstranění mastnoty, oleje a dalších těžkých nečistot ze strojů, části nářadí a 
zařízení. Mokrý povrch omyjeme vodou pro dosažení nejlepších výsledků. Aplikujte přímo na povrch,  po 
dobu jedné minuty nebo více. Opláchněte studenou vodou nebo otřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou. 
Velmi silné vrstvy usazenin můžou vyžadovat drhnutí kartáčem. Opakovat v případě potřeby.

Zředěný:
Nejlepších výsledků se dosáhne při použití teplé vody (+ 50 ° C). Po aplikaci opláchněte studenou vodou.
Navrhované poměry ředění (např. 4: 1 - přidání 4 dílů vody na 1 díl CRC Complex Blue) poměry níže jsou 
orientační. 
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Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu): 
Vzhled: čirá, modrá kapalina
Vůně: typická, svěží
Hustota: 1,01 g / cm3 (@ 20 ° C)
Bod varu: 100 ° C
Bod tuhnutí: -2 ° C
pH (zředění, při 20 ° C): 11
Rozpustnost ve vodě: kompletní
Biologická odbouratelnost (OECD 301B): 64%

Každý čisticí aplikace se liší v množství nečistot, které mají být odstraněny. Doporučuje nejdříve vyzkoušet 
(efektivní cenově nejvýhodnější) nejnižší poměr. 

Použití     Zařízení  Ředící poměr

Čistí a odmašťuje soustruhy, 
motory, vzduchové kompresory,   mechanické rozprašovače koncentrát - 1 : 4
stroje, těžká zařízení atd.

Čistí a odmašťuje soustruhy, 
motory, vzduchové kompresory,   tlakové mytí      1 : 4 – 1 : 8
stroje, těžká zařízení atd.  

Čistí a odmašťuje soustruhy, 
motory, vzduchové kompresory,   parní čištění      1 : 10 – 1 : 30
stroje, těžká zařízení atd.  

Nářadí, součástky, výlisky, kladky atd. čištění ponorem      1 : 4 – 1 : 8

Podlahy pomůcky na umývání podlahy     1 : 50 – 1 : 100

Betonové podlahy, příjezdové cesty atd. běžné pomůcky koncentrát - 1 : 4

čištění stěn, podlah, dlaždic, 
skřidlic, plasty,  mechanické rozprašovače 1 : 4 - 60
odsávací výpustě, zařízení,...

čištění kamionů, podlah, 
nakládací rampy/doky,  tlakové čištění      1 : 10 – 1 : 30
a jiná zamaštěná, špinavá zařízení

všeobecné čištění skla, stěn,  mechanické rozprašovače  1 : 100
antikorové oceli a zařízení
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