
Koncentráció:

Felmosáshoz: 

10 liter vízhez a 

szennyeződés 

mértékétől függően 

adjunk: 

- Erősen 

szennyezett 

területen 2-3%-

os munkaoldat 

- Napi használat 

esetén 0,5-1%-

os munkaoldat 

5 liter koncentrátum 

= 1000 liter 

munkaoldat 

Termékleírás – Ipari felhasználás 

Ár: 5L  Nettó       5250 Ft
 Bruttó      6668 Ft  



Alkalmazási terület 

A CLEANECO IPARI PADOZAT TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM széles 

körben alkalmazható, erős zsíroldó hatású speciális tisztítószer. Gépi és 

kézi felmosáshoz, erősen szennyezett, durván koszolódott, olajos ipari 

felületekre ajánljuk. Használhatja kezelt és kezeletlen padlózatok, pl.: 

beton, műgyanta, kövezetek tisztítására. Gépek, alkatrészek, tisztítására, 

olajos szennyeződések eltávolítására is alkalmas. Korrodáció gátló 

anyagot tartalmaz. 

Felhasználási javaslat 

10 liter vízhez erősen szennyezett felület esetén 2-3 dl szert kell adagolni, 

míg napi rendszeres takarításkor 0,5-1 dl adagolás is elégséges. Makacs 

szennyeződések, olajfoltok estén kis mennyiségű szert öntsön teljes 

töménységben közvetlenül a foltra. 

Figyelmeztetések 

R 35 Súlyos égési sérülést okoz S 1/2 Elzárva és gyermekek számára 

hozzáférhetetlen helyen tárolandó S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való 

érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki 

kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel 

azonnal le kell mosni. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, arc és szemvédőt 

kell viselni S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha 

lehetséges a címkét meg kell mutatni.  

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges a 

címkét meg kell mutatni. 



Összetétel 

Nemionos tenzidek 10-15 %, butilglikol <10 %, kálium-hidroxid <5 %, 

foszfonát <2%, illatanyag. 

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, 

környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a 

termék előállítástól a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi 

erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási 

folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, 

műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is 

magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be. 

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék! 

Gyártja és forgalmazza 

CLEANECO KFT.  

1044 Budapest, Megyeri út. 51.

Tel.: 0630/6902384  

www.cleaneco.hu 




