
 
 
 
 
Prostředek pro snížení pěnivosti vysoce pěnivých roztoků 
 
POPIS: 
ANTISCHAUM NEU je aktivní odpěňovací emulze s 
dobrou odolností vůči alkáliím, kyselinám a spontánní 
tvorbě pěny. Emulze má velmi široké spektrum účinnosti 
proti široké řadě povrchově aktivních látek, které 
vytvářející pěnu. ANTISCHAUM NEU také funguje velmi 
dobře při čištění odpadních vod. 
 
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte max. 6 měsíců v pevně uzavřených originálních 
obalech při teplotě do max. +50°C. Chraňte před mrazem 
a přímým slunečním zářením.  
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
V závislosti na požadovaném stupni snížení pěnivosti je 
možné do nádoby na roztok pro snížení pěnivosti nalít 
ANTISCHAUM NEU neředěný nebo jej lze předem 
zředit 1:10 studenou vodou.  
Naředěný ANTISCHAUM NEU spotřebujte do 1 až 2 
dnů! Zředěný materiál nelze déle skladovat. 
Za žádných okolností nevracejte zředěný roztok zpět do 
kanystru s koncentrátem! 
ANTISCHAUM NEU může být také použit jako přísada 
do relativně koncentrovaných komerční produktů -
neředěný přidat za stálého míchání do produktu. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto sním 
zacházejte opatrně. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


