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R-Clean Cetamet W15 

 

Univerzální čisticí a odmaš ťovací p řípravek,  
vhodný nejen pro kuchyně a další místa v 

potravinářském průmyslu           
 

Vlastnosti   
R-Clean Cetamet W15 je silný čisticí přípravek určený pro celou řadu aplikací. Odstraňuje prach, 
mastnotu, saze, nánosy od kouře, bílkoviny, škroby, staré vrstvy vosku, inkoust, maziva a tisíc a jedna 
dalších typů znečištění. Obzvláště efektivní je na plastových a kovových materiálech, cihlách a 
glazovaných a lakovaných površích. Vhodný je také ale pro sklo a další povrchy. Dobře pění a je 
možné ho použít také pro pěnové čištění v průmyslu i budovách. Je vhodný pro použití v různých 
oblastech,  např.: 

� Potravinářský průmysl a kuchyně: čištění výrobních a balicích zařízení, nádrží, podlah, příborníků, 
sporáků, obkladů na zdech, odsávacích krytů, ledniček apod. 

� Čištění židlí, stolů, skříní, lamp atd. v kancelářích, rekreačních místech, obývacích pokojích a jídelnách. 
� Úklid po požárech 
� Čištění sedadel a potahů v autech, tramvajích, vlacích apod.  
� Nehořlavý odmašťovací přípravek pro kovové díly a stroje.  

  
Použití 
Pro většinu aplikací doporučujeme ředění 1:10 až 1:20 v závislosti na intenzitě znečištění. Na malé 
plochy nanášejte rozprašovačem a po krátkém působení setřete hadrem nebo jelenicí. Na barvené 
povrchy (např. dveře) nestříkejte, ale naneste hadrem a vytřete.  
Při čištění povrchů ponořením nařeďte vodou 1:10. Pro velké povrchy (mycí stroje nebo kartáč) je 
obvykle postačující 1-2% roztok (1:50 – 1:100). Pro pěnovací systémy používejte 3-4%ní roztok. Po 
umytí spláchněte čistou vodou. 

 

Bezpečnost 
Informace o klasifikaci přípravku, bezpečném zacházení, skladování a 
dopravě viz bezpečnostní list. 
 
Zabraňte zmrznutí přípravku. 
 
Chemická a technická informace 
Vzhled:                Žlutá kapalina 
pH:   12,8 
Hustota:                             1,06 g/cm3 
Biologický rozklad: Povrchově aktivní složky jsou primárně rozložitelné 

z více než 90%. 
 
Balení :               2 x 5 l 

 


