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anti-oil 

odstranjevalec maščob in olj 

1. Splošno 
Proizvod je koncentrirano slabo peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za 
razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko 
sposobnost tako za živalske kot rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. 
Primerno za strojno in ročno čiščenje. 

2. Področja uporabe 
Sredstvo je namenjeno za čiščenje v strojni industriji, livarnah, mesarijah, klavnicah, kuhinjah 
ipd. Primerno je za čiščenje vseh pralnih talnih oblog, strojev, delovnih priprav in zaščit. 

3. Doziranje 
Minimalna nečistoča: na 10 litrov vode dodamo 2 - 10 dl čistila (2 - 10%) 
Močnejša nečistoča: mešamo v razmerju čistilo - voda od 1:1 do 1:10 

4. Navodila za uporabo 
Minimalna nečistoča: raztopino razprostremo po površini, površino odrgnemo in nato ostanke 
čiščenja posesamo z sesalnikom oziroma obrišemo s površino s krpo. 
Močnejša nečistoča: raztopino razprostremo po površini, pustimo da deluje cca. 15-30 minut 
na nečistočo, strojno odrgnemo in nato poberemo ostanke nečistoče z sesalnikom oziroma s 
krpo za brisanje. Po možnosti sperite z vodo. 
Stroji in delovne priprave: dele omočimo in splahnemo (po potrebi očistimo dele z ožeto 
krpo). 

5. Poraba 
10 litrov raztopine za 30 - 100 m2 

6. Posebna opozorila 
Topla voda poveča učinkovitost čistila. Ostanke čiščenja smemo odvajati v javno kanalizacijo 
samo preko oljnega izločevalca. 
Površine, ki pridejo v stik z živili, se morajo pred ponovno uporabo temeljito sprati s pitno 
vodo. 
Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.  

7. Tehnični podatki 
Rok trajanja:………………………………………………… minimalno 2 leti 
pH vrednost:………………………………………………… koncentrat 9 / 1% raztopina7,5 
Vsebovane snovi:…………………………………………. tenzidi, fosfati, dišave, konzervansi, voda 
Razgradljivost tenzidov: ……………………………… več kot 90% 
 
Proizvajalec: 
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