
	

	
	 	

TECHNICKÝ  L IST 
SGB40 – Odstraňovač  mastnoty 

POPIS PRODUKTU: 
je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných potravinářských 
provozů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje 
(neobsahuje dezinfekční složky) podklad. Odstraňuje i ztmavnutí povrchu od olejů a tuků, anorganické 
špíny, čistí do hloubky. Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje 
spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.  
 
SGB40 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a připečených 
zbytků tuků, olejů a mastnoty, atd. Po aplikaci SGB40 doporučujeme plochy ochránit SGB20, SGB23, 
SGB25, SGB27 a SGC35, kde zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.  

SGB40 je určená pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí, strojní mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete 
postřikem, nechat působit několik minut a vysokotlakově nebo strojově spláchnout.  

SGB40 je určená pro vodou omyvatelné tvrdé povrchy (obklady, kovy, nerez ocel, hliník, sklo, dlažba, 
obklady, smaltové povrchy a plasty). Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.  

SGB40 nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání suchým ledem, broušení, 
mytí abrazivními čističi, které poškozují povrch. 

 
HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU: 

! Mytí a odstraňování z obkladů a dlažby, pracovních ploch  
! Mytí a odstraňování nečistot ze strojů a jejich dílů  
! Mytí a odstraňování nečistot z opláštění  
! Je vyroben speciálně pro potravinářské provozy, zemědělství a potravinářské strojírenství. 
! Je vhodný pro čistění strojů, pracovních ploch, potravinářských vozidel, tanků, výrobních a mísících 

zařízení, podlah budov, výrobních prostot a skladů. 
 

Technická tabulka 
Báze Vzhled PH Barva Vydatnost Ředění  
Aqua Kapalina 12-13 hnědá 20-30m2/L 5 až 20% 

 
 

APLIKACE PRODUKTU: 
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu).  SGB40 používáme v 
ředěné formě 5% až 20% s čistou pitnou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství 
vrstev, které mají být odstraněny. Vždy nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Naneste a nechte chvilku 
působit! Metody aplikace: natíráním, vysokotlakém stříkáním, strojově, máčením, strojním podlahovým 
strojem  Nanášíme rovnoměrně a celistvě na plochu.  Spotřeba je 20-30m2 z 1L naředěného produktu 
dle struktury povrchu.  Necháme 5 až 10 minut působit, můžeme použitím kartáč, tím výrazně zvýšíme 
účinnost. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte zaschnout. V 
případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále  povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací 
provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 
 


