
 

einzA Farben GmbH & Co KG ● Junkersstraße 13 ● 30179 Hannover ● www.einzA.com           Nr.114; - 1 -  
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 114 

Aktivreiniger 
 

 

I. Produkt 

einzA Aktivreiniger je koncentrovaný, vodou ředitelný a biologicky odbouratelný čistící 

prostředek.  einzA Aktivreiniger neobsahuje žádná rozpouštědla na bázi minerálních olejů 

nebo chlorovaných uhlovodíků, a přesto se vyrovná j iným známým čist ičům na bázi 

rozpouštědel nebo je dokonce i předčí  co se týče čistících účinků.  

Dokonce i  usazeniny brzdového prachu na dílech vozidla, o kterých je známo, že jsou 

obzvláště odolné, lze snadno odstranit .  Snadno odstraňuje oleje, tuky a další nečistoty. 

einzA Aktivreiniger je vhodný také pro čistění podlah, dopravních a kolejových vozidel.  

Produkt lze nanášet metodami namáčení, zaplavení, vysokotlakým a paroproudým čištěním . 

Typ materiálu  vodou ředitelný, biologicky odbouratelný čistící 

koncentrát  

Účel aplikace   pro čištění vozidel,  motorů, fasád, průmyslových 

provozů, jídelen, kuchyní a jatek, dílen a podlah  

Hmotnost    1,1 = 1.100 g/ l   

Barevný odstín    zelený  

Povaha materiálu    čirá kapal ina s  příjemnou vůní  

Hodnota pH (na 1% roztoku)  7,3 

Mísitelnost s  vodou   mísitelné v  l ibovolném poměru  

Chemický charakter  obsahuje odbouratelné povrchově akt ivní látky, 

polymerní fosfáty a rozpouštědla.  Neobsahuje žádná 

minerální rozpouštědla ani chlorované uhlovodíky.  

Velikost balení    5 l  –  1 l 

 

II. Aplikační technologie a bezpečnostní pokyny 

Na odolné nečistoty používejte koncentrovaný přípravek. 

Pomocí parní trysky nebo vysokotlakého zařízení dávkujte cca. 0,5-3%, při metodě máčení, natírání nebo 

mytí dávkujte cca. 1:1 – 1:20. 

Po době působení cca. 15 minut odstraňte uvolněné nečistoty proudem vody. 

Při použití metody namáčení se účinnost zvýší při zahřátí podlahy na cca. 40°C až 60°C. 

 

P.T.O.! 
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Příklady aplikace: 

» Čištění vozidla a plachet: 1:5 až 1:10 

» Fasády a průmyslové provozy: koncentrované nebo 1:5 

» Kuchyně a jatka: 1:5 až 1:10 

»  Dílny a podlahy: koncentrované nebo 1:1 

 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 03/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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