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 THOR 91   

Vysoce koncentrovaný super silný 
průmyslový čisti č a odmaš ťovač  

THOR 91 je kapalný detergent 
výjimečné koncentrace. Jeho 
složení využívá všechny 
surovinové materiály, o nichž se 
aktuálně ví, že je lze kombinovat 
k dosažení vynikajícího účinku v 
čištění a odmašťování.  

  

PROČ  THOR 91 obsahuje typy látek, které přispívají k dosažení nejvyššího 
možného účinku čištění v libovolné situaci, Aniontové a neiontové tenzidy, 
zvlhčující činidla, bioxy-rozpouštědla, pufrované alkálie, sloučeniny pro 
odstranění vodního kamene: to je jen několik látek v komplexním složení 
THORU 91. Bez ohledu na diverzitu (rozdílnost) obsažených látek je produkt 
vždy perfektně homogenní; nikdy se neseparuje a to ani tehdy, když je 
vystaven letním vysokým teplotám anebo mrazu.  
 
THOR 91 lze použít v každém sektoru pro všechny  operace  spojené s 
odmaš ťováním . Je užitečný v extrémních situacích, ve kterých ostatní 
detergenty přes svoji vynikající kvalitu nemohou dosáhnout požadovaného 
výsledku. Aby jste si udělali představu  o jeho velmi vysoké koncentraci , 
můžeme produkt porovnat s jiným vysoce výkonným koncentrovaným 
odmašťovadlem z naší řady, s produktem STEAM 100. Pro obdržení 
stejného odmašťovacího výkonu lze použít 30% roztok STEAM 100 nebo 8% 
roztok THOR 91.  
 
Když se THOR 91 použije ve správných ředěních, nepoškozuje povrchové 
laky , ale naopak je zdokonaluje tím, že odstraní časovou patinu.  
Je rovněž úspěšný v odstraňování filmů téru a asfaltu. Lehké slitiny by se 
měly ošetřovat opatrně, protože by mohlo dojít při vysokých koncentracích 
THORu a jeho silnému účinku k jejich nevratnému ovlivnění. Doporučuje se 
provést test kompatibility produktu na skrytém místě před vlastním čištěním. 
Jestliže se vytváří pěna s nepatrnou efervescencí (šuměním) zastavte test 
ihned  a místo důkladně opláchněte vodou.    

  

 Ve všech výše popsaných případech je produkt nanášen nastříkáním ruční 
pumpou a v některých případech nízkotlakým čerpadlem. Produkt se nechá 
působit po požadovanou dobu (obecně několik minut) a poté se pečlivě 
opláchne, pokud možno s použitím vysokotlakého čističe. Na podlahy může 
být nastříkán tak, aby je důkladně zvlhčil a poté vysušen či opláchnut. 
 
THOR 91 lze aplikovat běžným způsobem, případně pomocí postřikovače, 
použitím vysokotlaké myčky s připojeným kartáčem nebo pomocí strojů pro 
čištění podlah s vysavačem. Pro zabránění stop po kapkách  na lakovaných 
površích je nejlepší zahájit čištění na nejnižším místě povrchu a pokračovat 
směrem vzhůru. 
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Odmašťování železných výrobků 1:10 až 1:20 

Mytí průmyslových podlah 1:20 až 1:30 

Extrémně znečištěné nebo 
škraloupem pokryté podlahy dílen 

1:10 (teplá voda) 

Čištění výrobních strojů a zařízení 1:10 

Obnovení nátěrů na zemních strojích 
a  vysokozdvižných vozíků, čištění 
součástek motorových pil a lesních 

mechanismů 

1:3 až 1:4 
případně ohřejte na 40 -50 °C 

Úklidové čistící stroje 1:50 až 1:100 

Odmaštění a očištění kalů z nádrží 1:10 (teplá voda) 

Odstranění stop pneumatik a jiných 
gumových stop z podlahy 

1:10 (čerstvé stopy) 
1:5 (staré stopy) 

Mytí motocyklů a vozidel 1:100 

DOPORUČENÁ ŘEDĚNÍ 

Čištění lodních trupů 1:20 

  

  

KDE Myčky aut  
Sektor strojírenství a obrábění kovů  
Sektor lesních strojů a mechanismů ( motorové řetězové pily, mechanické 
části katrů apod.) 
Sektor transportu motorů  
Jachting 
Opravy vysokozdvižných vozíků a strojů na přemisťování zeminy  
Společnosti pro přípravy živičných pokládek  
Rafinerie 
Dodavatelé servisu čištění v průmyslových podnicích.   

  

  
 
 
 
 
Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací 
výpustný ventil (viz. obr.) 

  

  

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

129.005 
129.025 
129.210 

kanystr 5 kg  
kanystr 25kg  
sud 210 kg 

Karton 2 kusy  
1 kanystr 
1 sud 

 


