
NOVÝ PRODUKT

Foodmax®

Clean BIO
Pro vyšší ochranu životního prostředí a bezpečnost v potravinářství jsme vyvinuli čistič, který je efektivnější než jiné 
univerzální čističe. Foodmax Clean Bio je vynikající produkt pro jakékoli průmyslové odvětví, je schválený pro 
potravinářský průmysl a i přesto jeho výkonnost převyšuje na trhu dostupné průmyslové čističe. Foodmax Clean Bio 
je postaven na vodní bází, což ho činí z více než 90% biologicky rozložitelným a má také antibakteriální vlastnosti. 
Je velmi efektivním produktem vhodným k čištění různých nečistot jako jsou živočišné tuky, rostlinná i minerální 
maziva, organické úsady, lepidla a karbonové úsady. Jedinečný čistící prostředek pro všechna průmyslová odvětví, 
úklid kancelářských prostor i domácností.

Výhody/přednosti:

Netoxický
Neobsahuje žádné toxické látky
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Biologicky rozložitelný
více jak 90% odbouratelnost

Multifunkční produkt
vysoká čistící schopnost ,efektivní 

odmaštění od olejů, usazenin, 
lepidel a zbytků

• Dodáván ve formě k použití, ale může být i ředěn
(viz průvodce ředění, který najdete v technickém listě)

• Netoxický
• Nepěnivý
• Biologicky rozložitelný
• Uživatelsky přívětivý
• Nehořlavý
• Lze používat i na hliníkové součásti a bude hliník chránit proti

oxidaci
• Poskytuje antibakteriální vlastnosti
• Multifunkční produkt, který může nahradit řadu různých typů

čistících prostředků

Aplikace
• Průmyslové provozy
• Kovové a laminátové nádrže
• Podlahy
• Kovové i plastové stěny
• Boky i paluby lodí
• Různé součásti mechanismů, plachty a kryty

nákladních aut, vysokozdvižné vozíky, těžká
mechanizace

• Rámy, stoly a všechny typy nábytku
• Nákladní automobily a dodávky
• Interiéry i exteriéry prostředků veřejné

dopravy
• Lakované povrchy (kovové, dřevěné, plastové)

Code Popis/název Balení Cena
598627 Foodmax Clean BIO 20 l kanystr 422,- Kč/l

Další produkty této řady
Foodmax 1001 HE-2

Foodmax Clean

Foodmax Clean Spray

Foodmax Clean S Spray

Foodmax Clean Wipes (Q2 2020)

Foodmax Clean BIO
Made in the European Community

Content:

Batch Number:

Production Date:

Best Before:

20 ltr

12345

12-3456

12-3456

Matrix Specialty Lubricants BV
Typograaf 16
6921 VB Duiven
The Netherlands
+31 316 740 850



NOVÝ PRODUKT

Foodmax®

Clean BIO
Univerzální produkt pro použití v široké 
škále aplikací a průmyslových odvětví.
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