
Soft Surface Cleaner Zero – Večnamensko čistilo
Močno neagresivno čistilo brez topil, ki raztopi mastno lepilo in umazanijo brez ostankov.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86799 Soft Surface Cleaner Zero GSC 500 ml plastenka z razpršilko

Aplikacija

Soft Surface Cleaner Zero je primeren za ročno in mehansko čiščenje. Očisti in razmasti močno

umazane dele iz različnih materialov. Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ne smete redčiti. Za

ročno čiščenje je učinkovit že pri sobni temperaturi; optimalna delovna temperatura za uporabo v

strojih je 40º C.

Pri uporabi v živilski industriji je potrebno površino po končanem čiščenju izprati s čisto vodo.

Značilnosti in prednosti

• Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi in ima visoko 

moč čiščenja – manj škodljiv za uporabnike in 

okolje

• Čistilo na vodni osnovi – brez kontaminacije s topili 

in hlapljivimi organskimi spojinami

• Temeljito očisti površine – odstrani maščobo, 

lepilo, smole in nikotin

• Brez hitrega izhlapevanja – omogoča daljše 

čiščenje

• Več možnosti uporabe in vsestranska uporaba – ni 

potrebe po različnih čistilih

• Registrirano pri NSF A1 - primerno za uporabo v 

prehrambni industriji, industriji pijač in 

farmacevtski industriji

Navodila

1. Razpršite po površini, ki jo želite očistiti. 

2. Soft Surface Cleaner Zero je varen za uporabo na večini materialov, če ste v dvomih, 

najprej testirajte izdelek na očem skriti površini.

3. Pustite, da izdelek prodre. Obrišite površino s čisto suho krpo.

4. Po potrebi čiščenje ponovite. Sperite s pitno vodo, če je površina v stiku s hrano ali pijačo.

Nonfood Compounds 

Program Listed 

(Category A1)



Tehnične informacije

Osnova: Vodna osnova

Videz/barva: Bistra tekočina, brezbarvna

Vonj: Značilen

Gostota (pri 20ºC): 1,03g/cm³

pH: 9,9

Razmerje redčenja: Brez redčenja

Topnost v vodi: Težko mešati

Temperatura uporabe: 10º C do 40º C

VOC: 0 g/l

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3402 90 90

Dodatki: Bela razpršilka s sprožilcem (že dostavljena s steklenico)

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

•Pravila in pogoji

•Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House,

Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za

informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT

team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista

morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo

ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Splošne informacije:

Varnostni list na voljo na www.at-team.si

NSF registracija: Številka 166606 Kategorija A1

Ta izdelek je sprejemljiv za uporabo kot splošno čistilo (A1) na vseh površinah v in okoli območij

predelave hrane, kjer njegova uporaba ni namenjena neposrednemu stiku s hrano. Uporaba tega

izdelka v obratih za predelavo ali ravnanje s hrano zahteva, da se pred uporabo izdelka odstranijo

ali zaščitijo vsi živilski izdelki in embalažni materiali. Po uporabi tega izdelka je potrebno očiščene

površine sprati s pitno vodo. Pri uporabi v skladu z navodili proizvajalca čistilo ne sme puščati

opaznega vonja niti puščati vidnih ostankov.


