
 MURON  

ODSTRANJEVALEC IN ČISTILO ZA ZELO MOČNO TER ZASTARANO UMAZANIJO  

1. OPIS IZDELKA  

Muron je močno alkalno čistilno sredstvo. Primerno je za čiščenje vseh površin, ki so odporne na alkalije 

oz. baze ter topila. Čistilo je primerno za čiščenje na vseh na alkalije in topila odporne kamnite površine 

in površine iz umetnih mas. 

Muron je biološko dobro razgradljivo čistilno sredstvo in izpolnjuje zahteve oz. je v skladu z nemškim 

zakonom o pralnih sredstvih. Ne vsebuje fosfatov. 

Muron zaradi visoke vsebnosti tenzidov, topil in alkalnih sestavin odlično odstranjuje zastarano 

umazanijo in voske, ostanke barve, stare oljne in maščobne obloge, kakor tudi stare in debele sloje 

akrilnih premazov z visoko, srednjo in nizko vsebnostjo metalnih oz. kovinskih delcev, kot npr.: Prestige 

AGH, Prestige Super Shine, Prestige Metallic. 

Sredstvo se še posebej priporoča za uporabo v profesionalni čistilni dejavnosti, kjer se odstranjujejo stari 

premazi z visoko vsebnostjo metalnih delcev. Postopki odstranjevanja so lahko dolgotrajni, pri čemer 

lahko čistilo Muron v veliki meri skrajša čas odstranjevanja.  

Čistilo Muron hitro deluje in hitro odstranjuje tudi debele obloge umazanije, mila in debele sloje 

zastaranih akrilnih premazov v enkratnem postopku čiščenja oz. odstranjevanja.   

2. UPORABA IN DOZIRANJE  

Pri močni umazaniji se uporabi mešalno razmerje od 1:1 do 1:15. Površino se s čistilno raztopino obdela 

in pusti nekaj časa delovati. Po opravljenem postopku čiščenja je potrebno površino temeljito sprati s 

čisto vodo.  

V primeru, da se čistilo uporabi v visokotlačnih napravah ali kombiniranih čistilnih strojih je potrebno 

pripraviti čistilno raztopino v koncentraciji od 0,5 – 1,5 % mešanici. 

Talne površine je potrebno po obdelavi s čistilom temeljito sprati s čisto vodo.   

To še posebej velja v primeru ponovnega nanosa akrilnega premaza po čiščenju, saj so lahko najmanjše 

količine odstranjevalca na podu moteče in preprečijo lep in dober oprijem premaza na površino.  

 
 

3. OPOZORILA  

Muron je močno alkalno čistilno sredstvo.  

Pri uporabi tako nerazredčenega kakor tudi razredčenega čistila je potrebo posebno pozornost nameniti 

rokovanju s čistilom. Še posebej veliko pozornost je potrebno nameniti pri rokovanju z nerazredčenim 

čistilom. Tukaj  je potrebo preprečiti neposredni stik s kožo, očmi in oblačili. V kolikor pride do stika 

nerazredčenega čistila s kožo, očmi ali oblačili, je potrebno površino temeljito sprati z obilno količino 

čiste, tekoče vode. 

Ročko s čistilom je potrebno imeti dobro zaprto. Ob rokovanju s čistilom je potrebno dosledno 

upoštevati pravila rokovanja z močno alkalnimi sredstvi.  



Čistilo ni primerno za čiščenje linoleja, lesa in vinasa. Prav tako ni primerno za čiščenje stenskih ali drugih 

premazov in tekstilnih površinah. 

Pred prvo uporabo je potrebno na površini izvesti preizkus  obstojnost barve in vodoodpornosti 

površine. Preizkus se izvede vedno na skritem, neopaznem mestu, na majhni površini, da se prepreči 

morebitna škoda na celotni površini.    
 

4. PODATKI  

ČAS SKLADIŠČENJE:  36 mesecev 

VSEBNOST NEVARNIH SNOVI: skupina C  

OPOZORILA ZA PREVOZ: 8, II/C5  

ZAŠČITITI PRED ZMRZALJO  

IZDELANO V NEMČIJI  

PH vrednost: 12 – 14 

Pozor: čistilo je močno alkalno  

Čistilo je primerno za:  

- Generalno čiščenje z enokolutnim strojem 

- Mokro strojno čiščenje  

- Za razprševanje čistila na površino z razpršilko  

- Ročno čiščenje  

- Mokro brisanje 

  

  


