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FLEGTRON

čistí, myje, odmašťuje

vhodný pro nenasákavé povrchy

pěnivý

použitelný pro ruční i tlakové mytí

(FT)



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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Charakteristika

FLEGTRON je čistící a odmašťovací, pěnivý alkalický přípra-
vek, který je možno ředit vodou v poměru 1:1 až 1:50. Obsa-
huje emulgátory, organická rozpouštědla, pěnotvorné a sek-
vestrační přísady.
Určen je především na mytí dopravní techniky, strojů a zaříze-
ní znečištěné od minerálních olejů, sazí a hmyzu.

Použití

Prostředek FLEGTRON je vhodný k použití pro nenasákavé 
povrchy, které lze mýt vodou.
Je účinný na mytí plastů (okna, zahradní nábytek apod.), leh-
kých kovů (alu kola), kovových a lakovaných povrchů. 
Velmi dobře čistí mastné nečistoty z průmyslových podlah. 
Výrobek se v požadovaném poměru nanese na čištěný po-
vrch a nechá se působit. Poté se mechanicky očistí a opláchne 
čistou vodou. 
FLEGTRON lze použít i pro tlakové mytí s napěňovacím za-
řízením.

Balení

20, 200 l

Upozornění

Likvidujte v souladu s místními předpisy. 
Pro přepravu není nebezpečné zboží.
Určeno pouze pro profesionální užití. 
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FLEGTRON

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

pH: cca 12

Bod varu: cca 100 °C

Bod tuhnutí: <-10 °C

Oxidační vlastnosti: nemá

Hustota: cca 1 g/cm3, při 25 °C,
metoda DIN 51767

Rozpustnost ve vodě: neomezeně rozpustný

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): <0,03 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): <0,03 kg/kg

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalné
Barva:  světle modrá
Zápach (vůně): specifi cký po použitých surovinách 


