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Koncentrovaný alkalický čistič 
a odmašťovač
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Odstraňuje mastnotu, olej, bílkoviny, nečistoty a další znečišťující látky z natřených, 
minerálních a kovových podkladů
Koncentrovaný roztok lze rozředit v poměru 1 : 20
Používejte coby přídavnou látku pro vysokotlaké čištění
Nehořlavý, téměř bez zápachu
Lze ho též nanášet štětcem, mopem nebo smetákem



ND14 CLEANER/DEGREASER
POPIS
Koncentrovaný, alkalický, nehořlavý, téměř bez zápachu čistící a odmašťovací roztok 
pro 100 m² / l.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
ND14 čistič/odmašťovač by měl být používán k odstranění mastnoty, oleje, bílkovin, 
nečistot a mnoha dalších povrchových nečistot z lakovaných, minerálních a ocelových 
podkladů. Naneste umělou houbičku, hadříkem nebo nylonovým štětcem. Vhodné pro 
použití jako přísada pro vysokotlaké (parní) čištění.

TECHNICKÁ DATA
Hustota: 1,18

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
Obsah koncentrovaného balení o objemu 5 litrů vám umožní ošetřit plochu až do 500 
m² na základě zředění 1:20.
PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je typ a množství kontaminantů, 
tvar podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ
Aby se zajistila homogenita, před použitím dobře protřepte. Očistěte nebo odstraňte co 
nejvíce mastnotu, olej, špínu, plísně a všechny ostatní povrchové kontaminace. ND14 
Čistič / Odmašťovač lze nanášet naředěný nebo koncentrovaný houbou, látkou, nebo 
štětcem. Pro běžné čištění bude postačující koncentrace 3 - 5%. Výrobek by měl být 
zředěn studenou vodou. Po použití opláchněte velkým množstvím čisté vody. Je-li 
použita koncentrace vyšší než 5%, je naprosto nezbytné opplachování teplou vodou. 
Jako vysokotlaká (parní) čisticí přísada se doporučuje 2% koncentrace. Po čištění 
odstraňte veškerou zbývající vodu a nechte povrch uschnout, protože vlhkost, která by 
zůstala na povrchu nebo zachycena do pórů, může negativně působit na nátěrový 
systém. Velké plochy nebo špatné podmínky sušení mohou vyžadovat delší doby 
schnutí před aplikací nátěrového systému.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY
Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 5 a 35 ° C.

POZNÁMKA
Při použití na pozinkované oceli, zinku, hliníku nebo eloxovaného hliníku povrch 
důkladně opláchněte..

BEZPEČNOSTNÍ DATA
pH:
VOC produktu:
Bezpečnostní poznámka:

12
92 g/l
Viz bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné 
na obalu.

SKLADOVATELNOST
2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány na suchých, 
dobře větraných místech, mimo přímé sluneční záření, při teplotách mezi 5°a 35°C.
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Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Datum vytvoření:  05/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016




