EVERSTAR s.r.o.
Bludovská 1969/18
787 01 ŠUMPERK
CZECH REPUBLIC

T. +420 583 301 070 / +420 778 580 070
E. info@everstar.cz

Super strojní čistič

Zkrácený popis
Čistič a technické odmašťovadlo určené k odstranění mastnoty, ropných látek,
smogových a uhlíkatých usazenin apod. Lze použít i při čištění autoplachet
nákladních automobilů, motorů, stavebních strojů, kontejnerů, cisteren,
průmyslových stojů, dopravní techniky apod.

Popis
Čistič a technické odmašťovadlo vysoké účinnosti určené na silné nečistoty
průmyslového charakteru. Slouží k odstranění houževnatých nečistot, především
mastnoty, tuků, olejů, ropných látek, smogových a uhlíkatých usazenin apod. Lze
použít i při čištění autoplachet nákladních automobilů, motorů, stavebních strojů,
kontejnerů, cisteren, průmyslových stojů, dopravní techniky apod. Vhodný i na
porézní materiály. Má univerzální možnosti použití, především pro autoservisy,
průmyslové výroby, kovovýroby, autodopravy, opravy těžkých mechanizací apod.

Další informace
Složení:
Složení dle (ES) č. 648/2004: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové
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povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky,
aniontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, parfém.

UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být
korozivní pro kovy. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné
rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s
vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Nebezpečné složky:
hydroxid sodný, isotridekanol ethoxylovaný.

Soubory ke stažení
> Technický list a specikace

> Bezpečnostní list

> Katalog - Profesionální úklid a čištění

> Základní ceník profesionální úklid a čištění Star
Prodej a distribuce
Prodej a distribuce – profesionální úklid a čištění

Regionální obchodní zastoupení v ČR pro výhradní prodej a distribuci prostředků
Star profesionální úklid a čištění.
S důvěrou se obracejte přímo na naše obchodní partnery, kteří vám
prostřednictvím svých proškolených specialistů doporučí optimální řešení úklidu
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a čištění, včetně nejvhodnějších prostředků, úklidových pomůcek a doplňkového
programu.
Zajištění na míru, dle vašich individuálních potřeb. Komplexní řešení včetně
závozů a dopravy.
Star team je zde pro vás.

Vyberte regionální obchodní zastoupení dle Vašeho kraje:

Lachim – hygiena, spol. s r. o.
region: Olomoucký kraj · Moravskoslezský kraj · Zlínský kraj
T. +420 603 218 883
E. profiuklid@lachim.cz
www.lachimhygiena.cz
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Více
Sídlo: Zašovská 71 (areál Krasspolu), 757 01 Valašské Meziříčí
Lubomír Michalec
T. +420 603 218 883
T. +420 571 624 664
F. +420 571 616 482
E. hygiena@lachim.cz

V&T s. r. o., Ing. Pavel Votrubec
region: Liberecký kraj · Královehradecký kraj · Pardubický kraj
T. +420 724 041 982
E. profiuklid@vt-votrubec.cz
www.vt-votrubec.cz

Více
Sídlo: Lánovská 477, 543 01 Vrchlabí
Ing. Pavel Votrubec
T. +420 602 361 029
T. +420 727 989 461
T. +420 602 320 735
T. +420 499 422 061
E. votrubec@vt–votrubec.cz
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Pobočka: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové
T. +420 725 074 129
T. +420 607 514 742

Hygotrend, s. r. o.
region: Hlavní město Praha · Středočeský kraj
T. +420 733 386 765
E. profiuklid@hygotrend.cz
www.hygotrend.cz

Více
Sídlo: Dražice 200, Kbel, 294 71 Benátky nad Jizerou
T. +420 326 721 168
F. +420 326 736 704
E. hygotrend@hygotrend.cz

Hygoservis, a. s.
region: Jihomoravský kraj · Vysočina · Jihočeský kraj
T. +420 734 286 771
E. profiuklid@hygoservis.cz
www.hygoservis.cz
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Více
Sídlo: Pražákova 661/36a, 619 00 Brno – jih
T. +420 548 214 126
T. +420 734 286 773
F. +420 548 219 087
E. hygoservis@hygoservis.cz

Karel Videmann
region: Ústecký kraj · Karlovarský kraj · Plzeňský kraj
T. +420 775 087 067
E. profiuklid@videmann.cz
www.videmann.cz

Více
Sídlo: Březový Vrch 247, 431 11 Jirkov
Prodej a velkoobchod: Pesvice 9, 431 11 Pesvice
T. (objednávky) +420 775 187 067
T. (servis) +420 775 087 067
T/F. +420 474 682 995
E. karel.videmann@seznam.cz

Specifikace
Použití
Dávkování

Vlastní způsob ředění, podle typu a stupně
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Návod k použití

Návod k použití

Poznámka

znečištění a způsobu aplikace. Obvykle
používaná koncentrace je v rozmezí 2–20 %
(1:50–1:5).
V požadované koncentraci aplikujte na
znečištěnou plochu, případně nechte chvíli
působit a opláchněte vodou. Aplikace je
vhodná především ručně, štětcem,
kartáčováním, máčením, ponorem nebo přímo
pomocí stříkání, rozprašování, otírání.
Čištěný povrch je vhodné po očištění
opláchnout vodou. V případě pochybností o
stálosti čištěného povrchu vyzkoušejte na
malé ploše.
Dávkování provádějte s ohledem na druh
odstraňované nečistoty, čištěného povrchu a
na dobu působení přípravku a na mechanické
působení při čištění. Nevhodné na hliníkové a
plastové povrchy a materiály neodolné
alkáliím.

Technické detaily
K přímému použití
Určeno k přímému použití.
Koncentrát
Jedná se o koncentrovaný přípravek.
Konkrétní pH prostředku ≈ 12,0
Parfemace
bez parfemace
Viskozita
nízká
Vzhled
kapalina hnědé barvy
Logistické informace
1 kg
10 ks v krabici / 420 ks na paletě
10 kg
40 ks na paletě
Kódové značení produktů – EAN kód / Katalogové číslo
1 kg
8594008597294 / 3111
10 kg
8594008597317 / 3114
Galerie produktů
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