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Tehnična izkaznica 

 

Plus 1000 / Univerzalno čistilo 
 

Lastnosti 

Nova serija izdelkov vsebuje zelo aktivna čistila z dodatki, ki temeljito očistijo zelo onesnažene, 

poškodovane in razjedene površine nerjavečega jekla. Poustvari se lep in čist izgled briljantno 

polirane površine. 

 

Uporaba 

Notranje in zunanje površine iz nerjavnega jekla, premazi (kovinski, organski ali anorganski) v 

industriji, obrti, proizvodnji in pripravi hrane, javnega in zasebnega sektorja (npr. kopališče, 

bolnišnice) in v domačem gospodinjstvu. 

 

Univerzalno čistilo Plus 1000 

Čisti, vzdržuje in ščiti v enem postopku. Ne samo za nerjaveče jeklo, ampak tudi za aluminij in 

njihove zlitine, baker, plemenite kovine, umetne mase itd. S Plus 1000 lahko negujete večino 

površin, ki ne reagirajo z vodo. 

 

Rokovanje 

Izdelek nanesemo s posebno gobo in vdelamo  v površino.  

Čas, potreben za nanašanje je odvisen od stopnje 

onesnaženosti in površinskega stanja. Prepričajte se, da 

so trdovratni madeži temeljito obdelani s posebno polirno 

blazinico ali gobo. To ne bo vplivalo na strukturo površine. 

Po uporabi odstranite preostalo čistilo z izpiranjem z vodo 

ter obrišite do suhega. 

 

 

Informacije o fizičnih in kemičnih lastnosti: 

Oblika: kremasta 

Barva: bela 

Vonj: Mešanica citrusov 

pH-vrednost pri 20 °C: 6.5 

Vrelišče: ~100°C 

Vlažnost at 20 °C: 1,00 - 1,14 g/cm3 
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Tehnična izkaznica 

 

Izdelek je klasificiran in označen po navodilih CLP regulacije. 

Oznake za nevarnost: GHS07 

Signalna oznaka: Opozorilo 

Dodatne informacije:                Vsebuje D-Limonene. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

 

Stavki za nevarnost 

/H319; H412/ 

Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Previdnostni stavki 

/P280; P273 ; P264; P305+P351+P338; P337+P313/ 

Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. Preprečiti sproščanje v okolje. Po uporabi temeljito umiti. 

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in 

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevajte:  

Vsi podatki niso zavezujoči. Izdelek pred uporabo preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si 

pravice do tehničnih sprememb. Potrebno je upoštevati pravilno odstranjevanje odpadnih voda in ostankov. Ne 

obdelujte ali shranjujte izdeleka pod vplivom toplote. Upoštevajte izjave o nevarnosti, ki so navedene na 

dostavni posodi in varnostnih listih. 


