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STEAM 100
Koncentrovaný víceúčelový
průmyslový čistič a odmašťovač
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STEAM 100 je mnohoúčelový
čistící produkt , který lze použít
pro všechny druhy aplikací
jednoduše změnou koncentrace.
Je ideální pro úklid, čištění,
údržbu a opravy ve všech
možných sektorech.

STEAM 100 je zcela bezpečný pro jakékoliv materiály a libovolné použití
při doporučených koncentracích: neovlivňuje lakované, natřené nebo
smaltované povrchy, slitiny lehkých kovů ani plasty a to ani ty nejcitlivější,
jako jsou plexisklo, polykarbonáty apod.
Je zcela bezpečný pro pracovní obsluhu a nechtěný kontakt produktu
s pokožkou nevyvolá žádné zvláštní podráždění nebo alergickou reakci.
Není hořlavý a neobsahuje sodu nebo konzervační látky uvolňující
formaldehydy. Produkt je koncentrát: měl by být vždy ředěn vodou za
jakékoliv situace. Nezanechává skvrny ani usazeniny a oplachování tedy
není nezbytně nutné.
STEAM 100 je kompatibilní s vodními emulsemi používanými ve strojírenství.
Produkt s nízkou pěnivostí je vhodný pro všechny průmyslové a údržbové
operace, včetně sektoru potravinářství v souladu s nařízeními H.A.C.C.P.

JAK

STEAM 100 je koncentrát a musí být vždy ředěn vodou. Tabulka uvedená
níže uvádí detaily pro nejběžnější použití. Tato tabulka může být využita pro
stanovení správné koncentrace k právě řešenému úkolu podle prováděné
činnosti a podle úrovně znečištění nebo zanesení.
Úklidové čistící stroje
Vysokotlaké mycí stroje
Čištění motorů, strojů a nástrojů
Odmaštění železa nebo výrobků ze slitin
Čištění hliníkových součástek
Čištění dílenských podlah a pracovních
povrchů
Čištění motocyklů a automobilů
Čištění zemních strojů a mechanismů
Separační produkt při svařování TIG MIG
Čištění lodních trupů

KDE

1:20 - 1:30
1:100
1:3 až 1:5
1:3 až 1:5
1:5 až 1:10
1: 10
1: 30
1:10 až 1: 20
1:5 až 1:10
1:5 až 1:10

STEAM 100 lze použít manuálně, s pomocí stříkací pistole, vysokotlakým
čističem, kartáčem, nebo v mycích strojích podlah spojených s vysavačem.
STEAM 100 rovněž spolehlivě a hospodárně zabraňuje připékání kuliček při
svařování TIG a MIG, nařeďte s vodou v poměru 1:5 až 1:10 a namlžte místo
sváru a jeho okolí.
Servisy s mytím vozidel, Automobilový sektor
Sektor strojírenství a zpracování kovů; Technici údržby a provádění oprav
Čistící a úklidové služby v průmyslových podnicích
Stavebnictví
Tiskárenský sektor
Zpracování potravin
Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací
výpustný ventil (viz. obr.)

BALENÍ

Kód výrobku
102.005
102.025

Dodávaná množství
Kanystr 5 kg
Soudek 25 kg

Balení
Karton 2 kusy
1 soudek

