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Technické údaje 

Hustota g/m2 30 a 35   
Tepelná odolnost °C –15 při přepravě 
Aplikační teplota °C bez omezení  

 

  
 

 
 

Balení: 
● PP dóza / 80 ks 

utěrek cca 
20x30 cm 
 

Barva: 
● Bílá 

 
 

Technický list 
TL 08.01DEU UNIVERSAL CLEANING WIPES 
EXTRA SILNÉ VLHČENÉ UBROUSKY 

 
 

Výrobek: 
Univerzální, extra účinné čistící utěrky na bázi buničiny, s obsahem speciálních 
zdravotně nezávadných čistících přísad. 

 

 
 

Použití: 
Čištění podkladů od nevytvrzených tmelů – silikonu, polyuretanu, butylu, pryžových, 
kaučukových, disperzních, cementových a epoxidových lepidel 
Odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu 
Čištění mastnot, olejů, mazadel, nátěrů na bázi olejů, nebo vody (před zaschnutím) 
Čištění inkoustů, zašlé špíny a prachu 
Osvěžuje a čistí staré laky, nátěry a tmely 
Určené pro domácí, dílny, kanceláře, průmyslové strojírenské provozy, autoopravny

Vlastnosti: 

● Okamžitě a snadno použitelné 

● Vysoká čistící účinnost s osvěžujícím efektem 
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Podklad: 
Na všechny znečistěné podklady od mastnost, olejů, mazadel, tmelů, lepidel apod 

Omezení: 
Utěrky nepoužívejte v blízkosti otevřeného plamene, vyhněte se kontaktu s očima, neužívat vnitřně, použití též není 
vhodné pro některé typy plastů a tkanin, proveďte zkoušku snášenlivosti. 
 
Upozornění: 
Před použitím vždy testujte na skrytém místě. Před manipulací s citlivými přístroji vždy tekutinu z rukou usušte. 
 
Pokyny: 
Otevřít víčko, odstranit foliový těsnící uzávěr, utěrkou otřete nezaschlé zbytky z podkladu, po odstranění skvrn 
zmačkanou utěrku nechte několik minut na podkladu, než začnete podklad mírně stírat. Pro dosažení nejlepších 
výsledků odstraňujte zbytky ihned. Díky vysokému účinku možno čistit skvrny od nátěrů do 24 hod. po aplikaci. 

Bezpečnost: 
Viz «Bezpečnostní list 08.01DEU». 

Skladovatelnost: 
V suchu a neotevřeném obalu 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C. 
Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. 

Aktualizace: 
Aktualizováno dne: 
Vyhotoveno dne: 15.06.2017 
 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich 
vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto 
firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody 
aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti 
výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 
technické oddělení. 
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