
         
 
 

 
 
 

 

A-Clean 304    
 
 

Vysoko koncentrovaný, slabo penivý, vysoko alkalický čistiaci prostriedok s 

antistatickým efektom pre podlahové umývacie automaty, ďalej pre vysoko i 

nízkotlakové zariadenia a kartáčové stroje.  
 

Popis: 
A-Clean 304 je vysoko účinný čistiaci prostriedok určený obzvlášť pre použitie v umývacích automatoch 
pre základné čištenie a dennú údržbu podlahových krytín odolných  alkáliám. Je tiež vhodný pre 
umývanie všetkých ďalších povrchov odolných  alkalickým prostriedkom (steny, stroje a príslušenstvo, 
dopravné prostriedky) za použitia nízkého aj vysokého tlaku alebo kartáčových strojov. Dobre 
odstraňuje bežnú špinu, mastnotu, karbon a ďalšie typy znečistení. Nepoužívajte na umývanie podláh 
ošetrených voskami a podláh obsahujících väčší podiel dreva. 
 

Použitie:  
Umývacie automaty, bežná údržba: 
Hrubé volne ležiace nečistoty odstránte pomocou plochého mopu. Nádrž umývacieho automatu naplnte 
pracovným roztokom prípravku. Plochy vyčistite umývacím automatom s vhodným kartáčom pri 
súčasnom odsávaní znečisteného roztoku. Dávkovanie pre bežnú údržbu: 0,5 – 1% (1:100 až 1:200) 
v závislosti na znečistení. Pre citlivé povrchy ako napr. linoleum použite riedenie 1:200.  
Umývacie automaty, základné čistenie: 
Hrubé volne ležiace nečistoty odstránte pomocou plochého mopu. Nádrž umývacieho automatu naplnte 
pracovným roztokom prípravku. Plochy vyčistite čistiacím strojom bez odsávania. Nechajte 5-10 minút 
pôsobiť (nenechajte zaschnúť) a znovu vyčistite čistiacim strojom za súčasného odsávania. Dávkovanie 
pre základné čistenie: 1 – 3% (1:30 – 1:100).  
Nízkotlakové a vysokotlakové systémy, umývanie stien, vozidiel, strojov a pod.:  
Naplnte nádrž vodou a výrobkom tak, aby riedenie bolo v závislosti na znečitenie 1:20 až 1:30 
(nízkotlakové) alebo do 1:250 (vysokotlakové). Prípravok naneste na čistený povrch, nechajte krátko 
pôsobiť (nenechajte zaschnúť) a zmyte čistou vodou (nejlepšie pod vysokým tlakom). 
 

Bezpečnostné upozornenie: 

 Vyvarujte sa dlhotrvajúcemu kontaktu s hliníkom. 

 Zpôsobuje poleptanie. 

 Pri práci používajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít. 

 Pri styku s kožou okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. 

 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lékasku pomoc. 

 V prípade nehody alebo pocitu nevolnosti vyhľadajte lékasku pomoc (pokiaľ možno ukažte lekárovi tento leták). 
Zabránte zmrznutiu prípravku. 
 

Chemické a technické informácie: 
Vzhľad:   Čirá žltá kvapalina 
pH:   13,2 
Hustota:   1,09 g/cm

3
 

Biologický rozklad:  Povrchovo aktivne zložky sú primárne rozložitelné. 
 

Balenie:   1 l / 10 l / 25 l / 200 l / 1000 l 

 

Dátum plnenia:                     uvedený na obale 

Dátum spotreby:                    neobmedzený 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


