
MOL EcoClean-W
prostředek na čištění motoru

MOL EcoClean-W je odmašťovací kapalina na bázi vody obsahující vysoké množství aktivních složek. Použití:
- Použijte silný proud vody na umytí povrchu, který má být očištěn.
- Naneste produkt na povrch pomocí štětce, stříkáním nebo namáčením.
- Po 15-20 minutách působení se uvolní nebo rozpustí nečistoty z povrchu.
- Poté opět použijte silný proud vody k odstranění nečistoty z povrchu.
Je-li povrch silně znečištěn, doporučuje se proces namáčení a oplachování několikrát zopakovat. Nepřekračujte
doporučenou dobu namáčení pro natřené nebo lakované povrchy, protože může dojít k poškození.

Použití

Čištění povrchů vozidel znečištěných olejem, mazacími tuky nebo
bitumeny

Čištění železničních cisteren a podzemních nádrží

Čištění průmyslových podlah a dlážděných povrchů

Odmašťování plechů ošetřených dočasným ochranným olejem před
opracováním

Čištění povrchů vozidel znečištěných olejem, mazacími tuky nebo
bitumeny

Čištění železničních cisteren a podzemních nádrží

Čištění průmyslových podlah a dlážděných povrchů

Odmašťování plechů ošetřených dočasným ochranným olejem před
opracováním

Vlastnosti a výhody

Optimalizovaný obsah účinné
látky
Účinně odstraňuje i nejodolnější usazeninyÚčinně odstraňuje i nejodolnější usazeninyOptimalizovaný obsah účinné

látky

Bez obsahu rozpouštědelBezpečné použití, i v blízkosti zdrojů zapáleníBezpečné použití, i v blízkosti zdrojů zapáleníBez obsahu rozpouštědel

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

žlutá, bez usazeninVzhled

8,1Hodnota pH  

1,02Hustota při 15°C [g/cm3]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu se vzduchotěsným uzávěrem, odděleně od potravin, na místě chráněném před vodou a
slunečním zářením a mimo dosah dětí.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 24 měsíců
Doporučená teplota skladování: +5°C  -  +35°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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