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POPIS 

Tank Cleaner X je čistící kapalina na vodní bázi obsahující směs aktivních složek. 
Byla vyvinuta pro čištění tanků a nádrží pro odstranění minerálních olejů a 

zbytků maziv. 
 

HLAVNÍ VLASNOSTI 

 Alkalické pH. 

 Vysoce koncentrovaný produkt. 

 
VÝHODY 

 Ekonomické použití. 
 Může být aplikována různými způsoby. 

 Biologicky odbouratelná. 

 

APLIKACE 

Ředění záleží na druhu a stupni znečištění a na použité metodě čištění. Produkt 

může být ředěn max v poměru 1:200. 
Aplikujte roztok vysokotlakým zařízením, počkejte několik minut a povrch 
očistěte tekoucí vodou pod vysokým tlakem. Použití teplé, či vroucí, vody zlepší 

vlastnosti produktu. 
 

UPOZORNĚNÍ 

 Doporučujeme před čištěním vyzkoušet malé množství čistidla na 

povrchu, který má být čištěn, pro zjištění případné nežádoucí reakce. 
 Během používání mějte na rukách rukavice, ochranný oděv, a též je 

vyžadována účinná ochrana očí (brýle nebo obličejový štít). 

 Produkt nepoužívejte nezředěný na hliníkové, zinkované, cínované a 
galvanicky pozinkované povrchy. 

 

BALENÍ 

5, 10 a 25 litrů kanystr, 210 l sud, 1000 l kontejner 

 

BEZPEČNOST 

Vyžádejte si bezpečnostní list před užitím.  

 
 

WVT Industries je výrobce speciálních chemických produktů a pokyny pro používání a uplatňování jeho chemických látek 
jsou uvedeny v dobré víře. Tyto informace jsou založeny na zkušenostech a výsledcích výzkumu, avšak nejsou zamýšleny 

jako definitivní prohlášení pro použití chemické látky a nemohou tak být přijaty jako úplné procesní poradenství. Zatímco 

společnost, její vedení a zaměstnanci mohou sdílet tyto znalosti a mohou dávat doporučení, nikdy tyto informace nemohou 

vést k odpovědnosti za následné škody od třetích osob. Veškeré poskytnuté informace o chemikálii nebrání zákazníkovi v 

jeho vlastním odzkoušení produktu a jeho návodu k použití za účelem ověření vhodnosti pro svůj zamýšlený úče l. 

 
 

Zastoupení pro ČR a SR: 

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472,  102 19  Praha 10 - Hostivař, 
tel.: 222 351 140,  e-mail: maziva@nachazel.cz,  www.nachazel.cz 
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