
Informace o výrobku

AKTIVNÍ ČISTÍCÍ
PĚNA 2000

AKTIVNÍ ČISTÍCÍ PĚNA 2000 je speciální čistící prostředek
určený  pro  průhledová  okna  v  pekárnách,  řeznictví,
pekařství,  u  pecí  na picu  a  krbů,  tak  jako  u  kachlových
kamen  i  krbů.  Odstraňuje  silné  znečištění  s  povrchu
nerezové oceli, odkapávacích misek grilů a udíren.

Pokyny  pro  zpracování

AKLTIVNÍ  ČISTÍCÍ  PĚNA  2000  je  dodávána  ve  spreji.
Sprej  před použitím dobře protřepejte.  Na čištěný povrch
nastříkejte ze vzdálenosti ca 20 až 30 cm. Nechte krátce
působit a potom do sucha otřete savým hadříkem.

Vlastnosti

AKLTIVNÍ  ČISTÍCÍ  PĚNA  2000 čistí  rychle  a  důkladně,
aniž by zanechávala stopy.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237  Dresden 
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR a SR:
Nacházel, s.r.o.,   Průmyslová 11/1472,  102 19  Praha 10 –

Hostivař,  tel.: 222 351 140,  fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 

neobsahuje aromata, 
ani chlorované 
uhlovodíky

skladovatelnost

při ideálních skladovacích
podmínkách 
(sucho 15 – 25°C)
2 roky.

dodává se v:

500 ml sprej

karton 12 kusů

e-mail:info@elaskon.de

http://www.elaskon.de/
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Technické  údaje

Stav  17/7/2009

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C 0,85 g/cm3 DIN 51757

Viskozita při 20°C 20 mm2/s DIN 51562 část 1

Bod vzplanutí ca 25°C DIN EN 22719

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty 
představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším 
technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení.
Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto 
údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19  Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 
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