ODMAŠŤOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Xintox

XO
UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ A
RENOVAČNÍ PROSTŘEDEK
• Rozrušuje a odstraňuje vápenaté
usazeniny, vodní kámen, skvrny od rzi,
minerální sedimenty a kaly

ZÁKLADNÍ INFORMACE
XINTOX je bezpečnou a účinnou náhradou za
agresivní produkty na bázi kyseliny chlorovodíkové.
Snadno narušuje a odstraňuje vápenné usazeniny,
vodní kámen, rez, řasy, skvrny, minerální
sedimenty a kaly.

• Bezpečně použitelný na většinu kovů,
jako je měď, mosaz, hliník a na různé
druhy plastů. Obsahuje silný inhibitor
koroze.
• Velmi úsporné použití - pro většinu použití
může být naředěn vodou.

XINTOX je účinný přípravek obsahující aktivní
činidla. Oproti jiným, podobně působícím
přípravkům, není působení XINTOXu tak agresivní
vůči podkladovým materiálům. Proniká snadno,
rozrušuje a odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní
kámen, rez, skvrny, minerální sedimenty a kaly.

• Ani nezředěný nedráždí pokožku.
• I při teplotních odchylkách si zachovává
své charakteristické vlastnosti.
• Účinkuje rychle, šetří Váš čas.

XINTOX se používá v lázeňství k odstraňování
pleťových mastných výrobků a olejových skvrn z
bazénů, sprch, žebříčků, startovních bloků a
sanitární keramiky. XINTOX je oblíbeným

prostředkem ve stavebnictví, kde se užívá na
čištění ocelových rámů dveří a oken od nánosů po
omítání stěn a od přilnutých částic malty, vápna a
štuku. Renovuje vzhled zašlých kamenných i
keramických dlažeb a obkladů, odstraňuje mech a
lišejníky.
XINTOX se může bezpečně používat na většině
kovů, jako např. na mědi, mosazi, hliníku, i na
lakovaném povrchu. Pracuje rychle a ušetří
náročnou a zdlouhavou práci s čištěním povrchu
oškrabáváním a odsekáváním nánosů. XINTOX je
možno ředit vodou pro většinu aplikací. Tím se
zvyšuje úspornost jeho využití.

TECHNICKÉ INFORMACE
Skupenství: kapalné
Zápach: parfumovaný
pH: cca 0,5
Bod tání: cca 0°C
Bod varu: cca 100°C
Hořlavost: nehořlavý
Hustota (při 25°C): 1,05
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
Skladovací životnost: 24 měsíců

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví
při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním
listu a na etiketě. Není určeno k
zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO
UŽIVATELE!

NÁVOD K POUŽITÍ
• XINTOX se nanáší štětcem, ponořením, nebo
nástřikem plastovým rozprašovačem. Při
použití rozprašovače je třeba se vyvarovat
vdechování výparů. Prostředek nechte několik
minut vsáknout a pak povrch řádně
opláchněte. Postup podle potřeby několikrát
opakujte.

• POZNÁMKA: Některé druhy pochromovaných
povrchů, nerez ocel a ozdobné hliníkové
povrchy mohou při použití výrobku ztrácet
barvu. Proto nejprve vyzkoušejte aplikaci na
malé ploše. Nepoužívejte na galvanizované
povrchy. Při použití výrobku na nerezovou
ocel, čištěný povrch důkladně opláchněte
vodou nebo neutralizujte. Vysoká koncentrace
výparů může způsobit poškození nerez oceli,
galvanizovaných a pochromovaných povrchů.

BALENÍ
Skladové číslo
X102025
X102200

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

Název
XINTOX
XINTOX

Balení
25 L
200 L

Zařazení
Odmašťování a čištění
Odmašťování a čištění

