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Vlastnosti:
ETERNAL odmašťovač je vodou ředitelný koncentrát pro přípravu 

velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění 

středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. 

Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. 

Neobsahuje hydroxidy.

Oblast použití:
ETERNAL odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových 

povrchů, podlah, starých nátěrů a  jiných povrchů před nátěry vodou 

ředitelnými i  rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i  pro 

mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové 

čištění skla apod.

Technické údaje:
Spec. hmotnost  1,05–1,1 g/cm3

pH 1 % roztoku  10,5–11,5

Balení:
0,5 kg plastová láhev

Skladování:
V  originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
Před použitím se ETERNAL odmašťovač ředí vodou (nejlépe 

měkkou až středně tvrdou 0,7 až 2,5 mmol/l) na  5% až 15% roztok 

(tj. 1 : 20 až 3 : 20). Pro konkrétní případy lze ETERNAL odmašťovač 

po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět ručně, 

nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, ETERNAL odmaš-
ťovač lze použít v  ultrazvukových i  jiných profesionálních zařízeních. 

Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na  40–60 °C. 

Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
ETERNAL odmašťovač je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje 

metakřemičitan disodný, pentahydrát; alkoholy, C8-10, ethery s  poly-

ethylenpolypropylenglykol monobenzyletherem. Způsobuje vážné 

poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte 

ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě 

volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU 

S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvává-li podráždění 

očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požití vypijte asi 0,5 l 

vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží 

vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje 

jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Složení podle (ES) 648/2004:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % fosforečnany. Méně než 5 % 

aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 

parfém, Limonene. 

Nepěnivý odmašťovací prostředek koncentrát
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