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Cleaner-Degreaser 
Odstraňovač škvŕn motorového 
oleja a mastnoty na betónové 
výrobky

60102026 (151-511) / 1 l

Použitie

  Na betónové výrobky

Vlastnosti

  Rozpúšťa a odstraňuje mastnotu
  Na ošetrené alebo neošetrené povrchy
  Po opláchnutí nezanecháva žiadny mastný povlak

Popis

Prípravok Techniseal® Cleaner-Degreaser odstraňuje 
škvrny od motorového oleja a masti (barbecue) na 
betónových výrobkoch, alebo na prírodnom kameni. 

Spôsob použitia

Skôr než začnete:
  Oblečte si vhodný ochranný odev
  Odporúčame vám prípravok vyskúšať na malej, málo 

viditeľnej ploche

Aplikácia

Ak sa škvrna nachádza na povrchu, ktorý už bol oše-
trený, ešte pred aplikáciou prípravku škvrnu navlhčite. 
Ak sa škvrna nachádza na povrchu, ktorý nebol ošetrený, 
prípravok aplikujte nasucho. Na škvrnu naneste dosta-
točnú vrstvu prípravku Techniseal® Cleaner-Degreaser. 
Nechajte pôsobiť 2 až 3 minúty, prípravok naneste ešte 
raz, až kým sa škvrna nerozpustí. Prípravok nenechajte 
na povrchu zaschnúť, ihneď ho opláchnite dostatočným 
množstvom vody. V prípade potreby postup zopakujte. 
Olejová škvrna na povrchu svetlej farby môže po odmas-
tení zanechať tmavú stopu. 
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Balenie

Kód 
produktu

Objem Počet kusov 
 v balení

Počet kusov
na palete

60102026 
(151-511)

1 l 6 384

Upozornenie 
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UPOZORNENIE   
Prípravok na čistenie-odmastenie na dlažby a dlaždice 
Alkyl alkohol (C9-C11) etoxylovaný fosforečnan sodný, dodekahydrát 
metakremičitanu disodného  (R)-p-mentha-1,8-dién 
Nebezpečenstvo: Spôsobuje popáleniny pokožky a vážne poškodenia očí. 
Môže spôsobiť kožnú alergiu. Škodlivé pre vodné organizmy, má dlhodobé 
nepriaznivé účinky. Pred použitím si prečítajte etiketu. UCHOVÁVAJTE MIMO 
DOSAHU DETÍ. V prípade návštevy lekára majte pri sebe nádobu alebo etiketu. 
Percentuálny podiel zmesi tvorený zložkami s neznámou toxicitou: 3,7 % 
Percentuálny podiel zmesi tvorený zložkami s neznámou toxicitou pre vodné 
prostredie: 8 % 
Noste ochranné rukavice. Noste pomôcky na ochranu očí alebo tváre. Noste 
ochranný odev. Zabráňte úniku do životného prostredia. V PRÍPADE 
VDÝCHNUTIA: Zasiahnutú osobu vyneste von a udržiavajte ju v pokoji 
v polohe, v ktorej môže pohodlne dýchať. Ihneď zavolajte 
do TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo privolajte lekára. V PRÍPADE 
POŽITIA: Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo 
privolajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. V PRÍPADE KONTAKTU 
S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetok kontaminovaný odev. 
Pokožku opláchnite vodou alebo sa osprchujte. Ihneď zavolajte 
do TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo privolajte lekára. V PRÍPADE 
KONTAKTU S OČAMI: Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO 
STREDISKA alebo privolajte lekára. Zabezpečte v skrinke pod zámkom. 

Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi 
a medzinárodnými nariadeniami. 

Techniseal Europe 7 avenue Léonard de Vinci, 37270 Montlouis sur Loire – Tel. č.: 02-47-26-41-
41 

PREPRAVA   
Pozemná 
Môže sa prevážať v obmedzenom množstve 
Námorná 
UN1760 
Korozívna kvapalina, NSA (ortofosforečnan trisodný, metakremičitan sodný 
nonahydrát) 
Trieda: 8 
GE: III 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA   
Keďže Techniseal® nemá žiadnu kontrolu nad prípravou povrchu a aplikáciou prípravku, záruka sa 
obmedzuje na výmenu preukázateľne chybného produktu. V prípade akejkoľvek reklamácie sa 
vyžaduje doklad o kúpe. 
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Techniseal® Cleaner-Degreaser obsahuje:
Alkyl alkohol (C9-C11) etoxylovaný fosforečnan sodný, 
dodekahydrát metakremičitanu disodného (R)-p-men-
tha-1,8-dién

Nebezpečenstvo: Spôsobuje popáleniny pokožky a vážne 
poškodenia očí. Môže spôsobiť kožnú alergiu. Škodlivé 
pre vodné organizmy, má dlhodobé nepriaznivé účinky. 
Pred použitím si prečítajte etiketu. UCHOVÁVAJTE MIMO 
DOSAHU DETÍ. V prípade návštevy lekára majte pri sebe 
nádobu alebo etiketu.
Percentuálny podiel zmesi tvorený zložkami s neznámou 
toxicitou: 3,7 %. Percentuálny podiel zmesi tvorený zlo-
žkami s neznámou toxicitou pre vodné prostredie: 8 %. 
Noste ochranné rukavice. Noste pomôcky na ochranu 
očí alebo tváre. Noste ochranný odev. Zabráňte úni-
ku do životného prostredia. V PRÍPADE VDÝCHNUTIA:  
Zasiahnutú osobu vyneste von a udržiavajte ju v pokoji 
v polohe, v ktorej môže pohodlne dýchať. Ihneď zavo-
lajte do TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo privo-
lajte lekára. V PRÍPADE POŽITIA: Ihneď zavolajte do 
TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo privolajte lekára. 
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. V PRÍPADE KONTAKTU  
S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetok kon-
taminovaný odev. Pokožku opláchnite vodou alebo sa 
osprchujte. Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STRE-
DISKA alebo privolajte lekára. V PRÍPADE KONTAKTU  
S OČAMI: Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STRE-
DISKA alebo privolajte lekára. Zabezpečte v skrinke pod 
zámkom. Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade so všet-
kými miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medz-
inárodnými nariadeniami.

Preprava

Pozemná
Môže sa prevážať v obmedzenom množstve
Námorná
UN1760
Korozívna kvapalina, NSA (ortofosforečnan trisodný, 
metakremičitan sodný nonahydrát)
Trieda: 8
GE: III

Obmedzená záruka 

Keďže Techniseal® nemá žiadnu kontrolu nad prípravou 
povrchu a aplikáciou prípravku, záruka sa obmedzuje na 
výmenu preukázateľne chybného produktu. V prípade 
akejkoľvek reklamácie sa vyžaduje doklad o kúpe.
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Výrobca:

Techniseal® EURÓPA: (33) 02-47-26-41-41
Techniseal® KANADA: +1 (514) 523-8324

www.techniseal.com

Distribútor:

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25  Bratislava  832 17

premac@premac.sk
www.premac.sk
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