
 
 
 
 
 Čisticí koncentrát s extrémně širokou škálou aplikací pro průmysl i řemesla 
 
POPIS: 
Cleanway Blue Neu je vysoce kvalitní čisticí koncentrát 
s extrémně širokou škálou aplikací pro řemesla a 
průmysl.  
Odstraňuje tuky, oleje, hmyz a silniční nečistoty. 
Čistí fasády, osobní i nákladní automobily, myčky aut, 
párty stany, autoplachty a mnohodalších povrchů.  

 
VÝHODY: 
Silný odmašťující účinek. 
Všestranné použití. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: modrá kapalina - pH : zásadité 
hustota: cca 1,05 g/cm3 při 20°C.  
mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru  
složení: alkoholy, C9-11, ethoxylované; hydroxid 
draselný; kvarterní amoniové soli  
-C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid  
 
SPOTŘEBA: 20 až 400 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotě od 0°C do +30°C. Chraňte před mrazem. Výrobek 
nemá omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Cleanway Blue Neu nalijte do nádoby pro dávkování 
čistících roztoků vysokotlakého čistícího zařízení. Podle 
znečištění nastavte dávkování roztoku např. na: 
- pro osobní auta na 4 až 5% 
- pro nákladní automobily na 5 až 7% 
- pro mytí motorů na 10 až 20% 
- pro mytí fasád po požáru na 20% 
- pro mytí fasád od prachu, špíny a smogu na 10% 
(při silném znečištění i více, přesnou koncentraci 
stanovte provedením zkoušky na konkrétním povrchu). 
 

 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči 
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a 
opláchněte hojně vodou. 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. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cleanway Blau Neu 

  Výhradní zastoupení v ČR a SR:  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


