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UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ EXTRÉM 
Universal-Reiniger extrem 

POPIS Silný alkalický, bezfosfátový, rychle působící a vysoce účinný koncentrát na silně 
znečištěné a vůči zásadám odolné povrchy. Díky dobré biologické odbouratelnosti 
obsažených látek a vlastnostem umožňujícím rychlé uvolňování nečistot, je čistič 
šetrný vůči životnímu prostředí a odpadním vodám. 

VLASTNOSTI - hospodárnost při použití 
 - neobsahuje žádná hořlavá rozpouštědla 
 - biologicky odbouratelný 
 - vodou ředitelný koncentrát 
 - multifunkční použitelnost 

TECHNICKÁ DATA Báze : neiontové povrchově aktivní látky, roz-
pouštědla, komplexotvorné látky, anti-
korozní látky, vůně, alkálie 

 Forma : kapalina 
 Barva / vzhled : zelená 
 Vůně : ovocná 
 Hodnota pH : 12,8 
 Ohrožení vod (německá klasifikace) : WGK 2 
 Hustota při +15°C : 1,05  g/cm³ 

Bod varu :  > 97  °C 
Rozpustnost ve vodě : mísitelný s vodou 

 Bod vzplanutí : hodnota není použitelná 
 Podpora hoření: : není 
 Minimální trvanlivost  
 v originálním uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro rychlé a snadné odstranění houževnatých organických nečistot jako jsou: gra-
fitový prach, otěr z brzdových obložení a gumy, oleje, tuky, polymery, ptačí trus, 
zbytky hmyzu apod. Vhodné použití v segmentech trhu: průmyslové výrobní zá-
vody, výroba karosérií a vozidel, výroba plastů a kamenický průmysl, lodní provoz 
a stavba lodí, pivovarnictví a obchod s nápoji, slévárenství a strojírenství, doprava 
a skladové hospodářství, silniční a vodní stavby, zemědělství a domácnosti. Je 
vhodný pro odlučovače oleje. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Univerzální čistič Extrém je možno nanášet stříkáním, namáčením nebo natíráním 
kartáčem, hadrem nebo houbou. 

Nanášení stříkáním 
Univerzální čistič Extrém naředit vodou podle účelu použití a předmět nastříkat. 
Po krátkém působení předmět opláchnout vodou. 

Nanášení ponořením 
Univerzální čistič Extrém naředit vodou podle účelu použití a předmět do čističe 
ponořit. Po krátkém působení předmět opláchnout vodou. 

Nanášení natíráním 
Univerzální čistič Extrém naředit vodou podle účelu použití a nanést na suchý nebo 
navlhčený povrch. Po krátkém působení předmět opláchnout vodou. 
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UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ EXTRÉM 
Universal-Reiniger extrem 

Směšovací poměry s vodou pro různá použití: 
Průmysl / Řemeslná činnost 
Průmyslové a dílenské podlahy - ručně    1:14 až 1:60 
Průmyslové a dílenské podlahy - strojně   1:14 až 1:60 
Stroje, zařízení a kontejnery     1:4 až 1:35 
Kobercové podlahy      1:14 až 1:70 
Stěny, fasády       1:14 až 1:70 

Čištění vozidel 
Základní čištění karosérií     1:1 až 1:60 
Karosérie, motory, podvozky, ložné plochy, nástavby  1:3 až 1:14 
Odstraňování kopolymerních vosků    1:2 až 1:3 
Odstraňování zbytků hmyzu     1:3 až 1:7 
Vysokotlaká čisticí zařízení      1:7 až 1:18 
Čištění kol vozidel      1:1 až 1:6 
Chemické předmytí v kartáčových myčkách   čistý až 1:15 
Čistění plastových obkladů, polstrování (ne polykarbonát) 1:7 až 1:35 
Čištění polstrování rozprašovacím přístrojem   1:7 až 1:14 

POZNÁMKA Nepoužívat na přímém slunci a na horké laky nebo povrchy! Nenechat zaschnout! 
Před použitím je doporučeno provést zkoušku čističe na vhodnost a snášenlivost! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 l  plastový kanystr Obj. č. 21670 D-GB 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 21671 D-GB 
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