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Čistící utěrky

Vysoce účinné čistící utěrky k odstranění zbytků lepidel na užitkových krytinách, na rukou a nářadí

Oblasti použití:
Vlhké čistící utěrky pro šetrné odstranění zbytků lepidel na 
hladkých užitkových krytinách, jakož i pro důkladné očištění 
rukou, nářadí a strojů.

Vhodné mimo jiné k odstranění / čištění:

►zbytků 1-K PUR a MSP lepidla v čerstvém a vytvrzeném 
  stavu z užitkových krytin, jako např. parkety a keramika

►zbytků 2-K PUR a epoxidového lepidla v čerstvém až lehce 
 vytvrzeném stavu na užitkových krytinách, jako např. 
 parkety a keramika

►zbytků disperzního lepidla v čerstvém a vyschlém stavu  
 z užitkových krytin, jako např. parket a PVC

►zbytků lepidla na bázi umělé pryskyřice v čerstvém stavu  
 z užitkových krytin, jako např. parket

►zbytků jmenovaných lepidel z rukou, nářadí, strojů apod.
►cementových zbytků např. cementových závojů na 

 keramických krytinách
►znečištění mastnotou, olejem, dehtem, grafitem, voskem, 

 inkoustem, uhlím, skvrn od trávy a jiných odolných 
 znečištění

Zpracování:

1. uzavírací klobouček UZIN Clean-Box otevřít, utěrku 
 vytáhnout až k perforování a odtrhnout

2. zbytky lepidla nebo znečištění na užitkových krytinách, 
rukou a strojích potřít čistící utěrkou UZIN, podle tloušťky 
nechat působit, potom otřít až do úplného odstranění. 
Pokud to bude nutné, postup opakovat. Uzavírací 
klobouček vždy pečlivě uzavřít.

Ochrana práce a životního prostředí:

K zevnímu použití. Zabránit kontaktu s očima. Kbelík chránit 
před silným ohřátím. Uložit mimo dosah dětí.

Přednosti výrobku / vlastnosti:
Příruční zpětně uzavíratelný Clean-Box.

UZIN čistící utěrky jsou vysoce účinné, rozpouštějící 
nečistoty, voní příjemně čerstvě, čistí snadno a šetrně bez 
přidání vody a mýdla.

Obsahuje: utěrky ze 100 % PP (polypropylen) napuštěné  
tekutým detergentem

► rychle schnoucí bez zbytků
► všestranně použitelné
► zvláště příznivé pro pokožku
► úsporné ve spotřebě

Technická data:

Druh balení:       plastový kbelík

Dodávané balení:       kbelík á 72 utěrek
           karton á 6 kbelíků

Skladovatelnost:       nejméně 24 měsíců

Skladování:            chlad – normální teplota, 
            chránit před silným ohřátím

Likvidace:
Upotřebené čistící utěrky mohou být zlikvidovány jako 
stavební případně domovní odpad. Prázdné plastové nádoby 
jsou recyklovatelné.

Technický lisT výrobku

Uvedené informace vycházejí z našich zkušeností a pečlivého výzkumu. Vzhledem k rozličnosti používaných materiálů, stejně jako působení různých podmínek na stavbách a 
podmínky při zpracování není možné tyto všechny jednotlivě prověřit či ovlivnit. Kvalita vaší práce závisí proto na vašem odborném posouzení stavby a volbě použitého výrobku. 
V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte odborné poradenství. Je třeba dodržovat doporučení výrobců podlahových krytin. Vydáním tohoto technického 
listu a návodu k použití ztrácejí veškeré dřívější informace o výrobku svojí platnost. Doplňky v důsledku nových poznatků nebo vývoje mohou být provedeny kdykoliv bez předchozího 
oznámení. Aktuální technický list výrobku naleznete na www.uzin.cz. 
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