
CZ TECHNICKÝ LIST  
 
Ekologický čisticí prostředek -  Kö 516 000 Öko-Reiniger 
 
Oblasti použití 

• K šetrnému čištění plastových, kovových a lakovaných povrchů. 
• Odstraňuje běžné znečištění v domácnosti. 
• K předčištění lakovaných povrchů pro následnou povrchovou úpravu (např. 

údržba lakovaných dřevěných oken a dveří, přelakování atd.). 
 
Vlastnosti výrobku 

• Vyrobeno na vodní bázi. 
• Vysoká čistící schopnost. 
• Šetrný k povrchům.  
• Biologicky odbouratelný. 
• Bez zápachu. 

 
Způsob použití 
Před použitím proveďte test snášenlivosti s povrchem na nenápadném místě. 
Naneste ekologický čistič na hadřík, který nepouští vlákna, a lehkým tlakem otřete 
znečištěné místo. Tento postup můžete opakovat, pokud je povrch silně znečištěný. 
Nenechávejte čisticí prostředek mokrý na ošetřovaném povrchu (aby nedošlo ke 
vzniku skvrn). 
 
Technické údaje 
Barva: načervenalá-průhledná 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
         Chraňte před mrazem! 
 
Bezpečnost práce/bezpečnostní rady 
Podrobnosti najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. 
 
Pokyny k likvidaci 
Produkt je biologicky odbouratelný a lze jej v malém množství vylévat do odpadních 
vod.  
Pouze zcela vyprázdněné nebo vysušené nádoby vložte do nádoby na domácí 
odpad/do kontejneru na tříděný odpad. 
Zbytky materiálu lze likvidovat podle kódu/označení odpadu EAKV 200129 - 
detergenty obsahující nebezpečné látky.  
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Tyto informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí, jsou určeny pouze k poskytnutí nezávazných rad a nezbavují vás 
vlastního testování výrobků, které jsme dodali z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené aplikace. Je-li to nutné, musí být procesní 

informace přizpůsobeny zvláštním požadavkům v jednotlivých případech. 

Další  informace naleznete na  

www.czech-konig.com  



SK TECHNICKÝ LIST  
 
Ekologický čistiaci prostriedok -  Kö 516 000 Öko-Reiniger 
 
Oblasti použitia 

• Na šetrné čistenie plastových, kovových a lakovaných povrchov. 
• Odstraňuje bežné znečistenia v domácnosti. 
• K predčisteniu lakovaných povrchov pre následnú povrchovú úpravu (napr. 

Údržba lakovaných drevených okien a dverí, prelakovanie atď.). 
 
Vlastnosti výrobku 

• Vyrobené na vodnej báze. 
• Vysoká čistiaca schopnosť. 
• Šetrný k povrchom. 
• Biologicky odbúrateľný. 
• Bez zápachu. 

 
Spôsob použitia 
Pred použitím vykonajte test znášanlivosti s povrchom na nenápadnom mieste. 
Naneste ekologický čistič na handričku, ktorá nepúšťa vlákna, a ľahkým tlakom utrite 
znečistené miesto. Tento postup môžete opakovať, ak je povrch silne znečistený. 
Nenechávajte čistiaci prostriedok mokrý na ošetrenom povrchu (aby nedošlo k vzniku 
škvŕn). 
 
Technické údaje 
Farba: červenkastá-priehľadná 
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote) 

                   Chráňte pred mrazom! 
 
Bezpečnosť práce / bezpečnostné rady 
Podrobnosti nájdete na etikete výrobku a v bezpečnostnom liste. 
 
Pokyny k likvidácii 
Produkt je biologicky odbúrateľný a možno ho v malom množstve vylievať do 
odpadových vôd. 
Iba úplne vyprázdnené alebo vysušené nádoby vložte do nádoby na domáci odpad / 
do kontajnera na triedený odpad. 
Zvyšky materiálu možno likvidovať podľa kódu / označenie odpadu EAKV 200129 - 
detergenty obsahujúce nebezpečné látky. 
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Tieto informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí, sú určené len na poskytnutie nezáväzných rád a nezbavujú vás 
vlastného testovanie výrobkov, ktoré sme dodali z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané aplikácie. Ak je to potrebné, musí byť procesné 

informácie prispôsobené špeciálnym požiadavkám v jednotlivých prípadoch. 

Ďa lš ie  i n fo rmác ie  ná j de te  na 

www.czech-konig.com  


