
CRC ECO FOAM CLEANER (FPS)
Nehořlavý, vodou ředitelný a pomalu vysychající čistič 
těžkých nečistot z vertikálních povrchů. Vhodný pro 
aplikace vyžadující potravinářský atest.
Účinný, biologicky odbouratelný pěnový čistič na vodní bázi. 
Odstraňuje vazelíny, oleje, špínu a skvrny ze všech 
omyvatelných povrchů. Vhodný pro potravinářský průmysl 
(NSF A1). Po očištění povrch opláchněte vodou. Snadno 
biologicky rozložitelný podle OECD 30 1 B:64%.

ČISTIČE - Na vodní bázi

Vlastnosti:
• Registrace NSF: A1 (registrační číslo: 111196)
• „Snadno“ biologicky odbouratelný OECD 301B.
• Rychle penetruje a rozpouští vazelíny, maziva, oleje, dehet, lepidla a jiné nečistoty.
• Stabilní, neztéká – pěnový film.
• Bez obsahu amoniaku, chlorovaných nebo ropných rozpouštědel, fosfátů, EDTA a nonylfenoloxylátů.
• Bezpečný pro všechny kovy.
• Bezpečný pro plasty – po aplikaci je nutno povrch opláchnout.
• Pohon ve sprejové dóze – uhlovodík pro kontrolované pěnění.

Aplikace:

• Čistení zařízení a náhradních dílů
• Čištění nářadí
• Zpevněné plochy a tkaniny
• Čištění výměníků tepla
• Údržba budov
• Údržba lodí
• Čištění a odmašťování

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): 12
Rozpustnost ve vodě: kompletní
Biologická odbouratelnost (OECD 301B): 64%

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 

Pokyny:
• Před použitím dobře protřepejte.

A1

• Nastříkané místo utřete s čistým, měkkým hadříkem, houbou nebo papírovou utěrkou. Na silně znečištěné
oblasti, nechte působit po dobu cca 1 min.
• Otřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou nebo opláchněte studenou vodou.
• Citlivé plasty (polystyren, polykarbonát, ...), je potřeba zkontrolovat, zvláště když jsou vystavené tepelnému
nebo mechanickému namáhání.
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