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UNIVERZÁLNÍ LODNÍ ČISTIČ – KONCENTRÁT 
Marine Universal-Reiniger K 

POPIS Nepěnivý, biologicky odbouratelný lodní čistič s výborným čisticím účinkem. Roz-
pouští i silné nečistoty, jako jsou např. tmavé stopy od vody po dlouhodobém za-
kotvení, ptačí trus, stopy oděru od obuvi a znečištění způsobené odrazníky. Za-
braňuje zapečení těchto nečistot do povrchů a zvyšuje tím aktuální hodnotu plavi-
dla. Díky efektivní aplikační koncentraci je čistič velmi úsporný. Univerzální lodní 
čistič je biologicky odbouratelný podle německého zákona o mycích a čisticích 
prostředcích (WRMG). 

VLASTNOSTI - snadno rozpouští silné nečistoty 
- nepatrná pěnivost 
- dobrá materiálová kompatibilita 
- biologicky odbouratelný 

TECHNICKÁ DATA Báze : slabě alkalická kapalina 
 Barva / vzhled : čirá, světle žlutá 
 Zápach : charakteristický 
 Hodnota pH : 10,75   DIN 19268 
 Hustota při +20 °C : 1,035 g/cm3 DIN 51757 

OBLAST POUŽITÍ Univerzálně použitelný speciální čistič pro běžné čištění nebo pro silně znečištěná 
plavidla. Hodí se na četné materiály, jako jsou lakované i nelakované plasty, sklo-
lamináty, epoxidové pryskyřice a rovněž na textilní plachty, mosaz, hliník, nerez, 
chrom, gumu a na lakované anebo mořené dřevo. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čištěnou plochu nejdříve opláchnout vodou. Následně na plochu dosyta nastříkat 
čistič v odpovídající koncentraci nebo ho nanést pomocí houby a rozetřít. Na vel-
kých znečištěních použít na roztírání měkký kartáč. Uvolněné nečistoty spolu se 
zbytkem čističe opláchnout proudem vody. Pro zabránění vzniku vápenných map 
otřít očištěnou plochu do sucha kůží nebo utěrkou z mikrovlákna. Čistič je vhodný 
také pro vysokotlaké čisticí přístroje. 

 Dávkování: Pro běžné čištění zředit koncentrát vodou v poměru 1:20. Pro silně 
znečištěná plavidla a zaschlé silné nánosy nečistot je doporučená koncentrace 
ředění vodou 1:8 až 1:12. 

POZNÁMKA Pro zabránění spálení čističe vlivem přímého slunečního záření nebo při použití 
na horkém povrchu je doporučeno povrch nejdříve dostatečně ochladit studenou 
vodou. U citlivých materiálů nejprve přezkoušet jejich snášenlivost s čističem na 
skrytém místě. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 25072 D-F-I-E-GR 
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