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RYCHLOČISTIČ (OBSAHUJÍCÍ ETHANOL) 
Schnellreiniger (ethanolhaltig) 

POPIS Prostředek je vyrobený z kombinace rozpouštědel bez acetonu. Je určený přede-
vším k rychlému a bezproblémovému čistění a odmaštění součástí v oblasti mo-
torových vozidel a strojního průmyslu. Díky nízkému povrchovému napětí má pro-
středek velmi dobrou schopnost pronikat do nejtěsnějších míst, kde rozpouští 
a odstraňuje olejové, tukové, pryskyřičné a rovněž asfaltové nečistoty a usazeniny. 
Po rozpuštění se bezezbytku odpaří. Povrch zůstává čistý, odmaštěný a bez ja-
kýchkoli zbytků. 

VLASTNOSTI - optimalizuje hospodárnost aplikace 
 - vysoký podíl účinných látek 

- nezanechává žádné zbytky 
- nepatrné povrchové napětí kapaliny 

 - rozpouští pryskyřičné a asfaltové nečistoty 
 - kontrolované a bezezbytkové odpaření 
 - optimální pronikací vlastnosti 
 - absolutně bez obsahu acetonu 
 - univerzálně použitelný 
 - odstraňuje olejové a mastné nečistoty 
 - absolutně bez obsahu chlóru 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : bez barvy 
 Bod vzplanutí : -17  °C 

Hustota : 0,720 g/cm3 
Báze : směs rozpouštědel 

 Forma : kapalina 
 Skladovatelnost v originálním 
 uzavřeném obalu : 36 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Rychločistič s ethanolem je vhodný pro četné aplikace v průmyslu, dílnách, země-
dělství, hobby atd. 

 Brzdy: 
Bubnové a kotoučové brzdy, obložení, brzdové destičky, válce, pružiny, čelisti. 

 Spojky: 
Spojkové obložení, přítlačné kotouče a další části spojek. 

 Převodovky: 
Řadicí mechanismy, planetové unášeče, olejová čerpadla, brzdové pásy, spojo-
vací části, ozubená kola. 

 Montáže a opravy: 
 Karburátory, benzínová čerpadla, součásti motorů, elektrická zařízení jako regu-

látory, alternátory, startéry. Odstraňuje olejové a mastné skvrny z podlahových 
krytin, látek a čalounění. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Prostředek nastříkat na znečištěné součásti a nechat je odvětrat. Po odpaření roz-
pouštědla jsou součásti zcela odmaštěné a čisté. 

POZNÁMKA Prostředek může poškodit laky a díly z plastických hmot. Před použitím ověřit sná-
šenlivost ošetřovaného a okolního ohroženého povrchu s tímto prostředkem!  
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RYCHLOČISTIČ (OBSAHUJÍCÍ ETHANOL) 
Schnellreiniger (ethanolhaltig) 

DOSTUPNÁ BALENÍ 60 l plechový sud  Obj. č. 20650 D-GB 
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