
CRC CITRO CLEANER
Vysoce účinný čisticí prostředek na bázi přírodních 
pomerančových terpenů pro bezpečné čištění strojů a 
zařízení v rámci údržby.
Ideální alternativa k tradičním rozpouštědlům a vysoce 
alkalickým čisticím prostředkům. Bezpečný pro všechny 
kovové povrchy a pro většinu pryží, plastů a nátěrů. Rychle 
odstraňuje mnoho různých typů znečištění. Vhodný pro použití 
na široké spektrum tvrdých povrchů v rámci všech odvětví 
průmyslu. Příjemná citrusová vůně.

ČISTIČE - Průmyslové

Vlastnosti:
• Ideální alternativa tradičních rozpouštědel a vysoce alkalických čističů.
• Bezpečný na všechny kovové povrchy, nezanechává skvrny.
• Bezpečný pro většinu pryží, plastů a pokryvů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných
materiálech.
• Rychle odstraní mnoho různých typů znečištění.
• Vhodný pro použití pro širokou škálu tvrdých povrchů v průmyslových oblastech.
• Příjemná citrusová vůně.

Typické hodnoty produktu ( bez hnacího plynu):
Vzhled: kapalina 
Barva: bezbarvý až žlutý
Vůně: citrus
Hustota: 0.822 g/cm3 (@ 20°C)

TECHNICKÝ LIST

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

Sprej 500 ml 
Balení 5L 

Aplikace:
• Vhodný pro použití ve všech oblastech průmyslu.
• Odstranění olejů a tuků.
• Odstranění dehtu a asfaltu.
• Odstraňuje lepidla, gumu, pryskyřici, neošetřenou PU-pěnu a tmely.
• Určený pro použití na tvrdých površích a konstrukcích. Před začátkem používání vždy otestujte na malé,
skryté ploše na barevnou stálost.
• Účinně odstraňuje různé druhy nečistot z prakticky jakéhokoli tvrdého povrchu.

Pokyny:
• Velmi mnohostranný produkt, lze aplikovat ručně, štětcem, kartáčem, pomocí míchání, namáčením a
ponorem.
• Používejte pouze při zajištění náležité ventilace.
• Před použitím na citlivých materiálech proveďte test.
• Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
• Nepoužívejte na citlivá elektronická zařízení.
• Aplikujte přímo v koncentrované formě.
• Nechte několik minut působit kvůli dokonalému proniknutí.
• Otřete čistým hadříkem.
• Před reaktivací nechte úplně zaschnout.
• Chraňte a znovu promazejte podle potřeby.
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