
 

 

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ 

C I T R U S O V Ý  Č I S T I Č  S T A L O C  
SQ-245 

POPIS 
Citrusový čistič STALOC je velmi silný čisticí sprej k odmaštění a čištění silně znečištěných kovových dílů a plastů. Citrusový 
čistič STALOC odstraňuje např. olej, pryskyřici, fixy, dehet, atd. Svou jedinečnou rozpouštěcí a čistící silou usnadňuje citrusový 
čistič STALOC speciálně odstraňování etiket. Snadno se odstraní i různé zbytky lepidel (např. u hran ABS) nebo čerstvé pěny 
PU. Hlavními uživateli jsou stavitelé ocelových a kovových konstrukcí, zámečníci, truhláři, veřejná zařízení, školy, nemocnice, 
hotelové a gastronomické provozy atd. 

Citrusový čistič STALOC je nevodivý, nekorozivní a nezanechává žádné zbytky.  

POUŽITÍ 
Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu. 

Postříkejte čištěné díly tak, aby se nečistoty a tuk spláchly, nebo nastříkejte a otřete čistou utěrkou. V případě potřeby nechte 
působit a proces čištění opakujte. Nenarušuje laky a většinu plastů, přesto předem vyzkoušejte snášenlivost materiálu na 
skrytém místě. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
VLASTNOST JEDNOTKA CHARAKTERISTIKA 
Barva  Průhledná 

Základ  Směs alifatických rozpouštědel a 
aromatické látky 

 

Údaje podle nařízení o detergentech: >30% alifatických uhlovodíků, aromatických látek (d-limonen). 

BEZPE ČNOSTNÍ POKYNY 
Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu. 

 

BALENÍ / OBJEM 
500 ml 650 3e po 12 ks v kartonu 
 
 
Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které 
byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných 
výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná 
vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z 
prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. 
Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků.  Skutečnost, 
že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence 
pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím 
zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněný jedním nebo více patenty nebo 
přihláškami patentu. 
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