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Alkalický průmyslový čisticí prostředek
  
Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý průmyslový čisticí prostředek, vhodný
pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev
podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných
površích.
  
Účinný proti: Účinný proti: Účinný proti: Účinný proti: 

• Podlahovým voskům, Tuhým mazivům, živočišným a rostlinným tukům
a stopám po pneumatikách na tvrdých površích.

Oblasti použitíOblasti použitíOblasti použitíOblasti použití:  

• Jatky a řeznictví: Odstraňování živočišných tuků a olejů a také na
znečištění látkami na proteinové bázi.  

• Podlahové plochy s aplikovaným voskem: Combi Active je možno
použít pro odstranění starých vrstev před aplikací nového vosku.  

• Údržba chassis a motorů: Určeno pro odstraňování starých, ztvrdlých
vrstev tuhých maziv a olejů na motorech, převodovkách a
rozvodovkách pro zvýšení efektivity při provádění údržby.  

• Dílny a průmysl: Určeno pro odstraňování vrstev olejů, maziv a řezných kapalin z tvrdých povrchů.

Výhody produktuVýhody produktuVýhody produktuVýhody produktu:  

• Efektivní přípravek s velmi silným čisticím účinkem snižuje náklady na detergent a čas, potřebný na čištění.  
• Obsahuje látky, které snižují, nebo eliminují vytváření vápenných, nebo korozivních usazenin ve strojích. Použití Combi Active tedy snižuje

náklady na údržbu strojů.  
• Vysoká míra biodegradability pro snadné nakládání s prostředkem.  
• Prostředek může být separován ze znečištěné vody pomocí vhodných prostředků, což zjednodušuje nakládání s odpadní vodou.

● Standard equipment

● Standard equipment

Model COMBI ACTIVE 220
kg COMBI ACTIVE 10 l COMBI ACTIVE 25 l

Ref. no. 105301637 105301638 105301639

Technical specifications

Balení 220 KG 10 L 25 L

Class/packing group 8/III 8/III 8/III

Hodnota ph 12 (1% solution) 12 (1% solution) 12 (1% solution)

UN number 1760 1760 1760

Profesionální čisticí chemie a rozprašovače COMBI ACTIVE
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Model COMBI ACTIVE
4x2,5 l

Ref. no. 105301640

Technical specifications

Balení 4 x 2.5 L

Class/packing group 8/III

Hodnota ph 12 (1% solution)

UN number 1760

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Profesionální čisticí chemie a rozprašovače COMBI ACTIVE


