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Technický list   
CLEAMEN 650 neutrálny čistič 
 

Objem: 10 kg, 20 kg   

Kód výrobku: VC650100099, VC650200099 

 
Popis výrobku:  
Tekutý neutrálny čistiaci prostriedok, ktorý je určený predovšetkým na odstránenie organických nečistôt z 
citlivých povrchov technologického zariadenia, kde by použitie alkalických alebo kyslých prostriedkov bolo 
problematické. Pôsobí veľmi šetrne, má výborné emulgačné vlastnosti a nenarušuje lak ani glazúru. Môže sa 
použiť aj ako náplň pre pravidelné strojné čistenie podláh. Prostriedok sa vyznačuje vynikajúcou biologickou 
odbúrateľnosťou, takže sa môže používať na čistenie tiež v priestoroch s biologickou čistiarňou odpadových 
vôd. Používa sa hlavne pre všeobecné čistenie všetkých priestorov a technologického zariadenia pri 
priemyselnej výrobe, najmä sa dobre uplatňuje pri ručnom čistení baličiek a vakuovaček. Prostriedok je vhodný 
na použitie aj v malých výrobniach. Môže sa použiť aj v oblasti poľnohospodárstva pri všeobecnom upratovaní 
priestorov a technologického zariadenia. Na povrchy sa aplikuje predovšetkým ručne, ale je možné použiť aj 
strojovú aplikáciu, napríklad na podlahy. 
Návod na použitie: 
Riediť podľa stupňa znečistenia v rozmedzí 0,5 - 2,0 %. Aplikácia ručným spôsobom i pomocou podlahového 
stroja. Doba pôsobenia: podľa typu aplikácie. 

 Oblasť použitia Koncentrácia Doba pôsobenia 
Odporúčaná 

teplota 

Všeobecné čistenie: podlahy, steny, dvere, 
okná, pracovné plochy, umývadlá 

0,5 – 2,0 % podľa znečistenia 20 – 40 ºC 

Čistenie povrchov technologického 
zariadenia (napr. baličky, vakuovačky), 
súčiastky, zariadenie, pracovné stroje 

1,0 – 3.0 % podľa znečistenia 30 – 40 ºC 

Strojové čistenie podláh - pravidelné 
upratovanie a údržba 

1,0 – 2,0 % podľa znečistenia 20 – 40 ºC 

Čistenie v poľnohospodárstve: dvere, okná, 
podlahy, pracovné plochy, zariadenie 
kancelárií, drobné súčiastky 

1,0 – 2,0 % podľa znečistenia 20 – 40 ºC 

Pri dodržaní odporúčajúcich postupov je prostriedok vhodný na použitie pre všetky dostupné povrchy. 
Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Skupenstvo: Tekutina 
Farba: Bezfarebná 
pH: 8,5 

Zápach: Charakteristický 

 
Údaje o nebezpečnosti: 

POZOR. H315: Dráždi kožu. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.   

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu 

tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak 

je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE 

zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade 

s národnými nariadeniami. 
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Pokyny pre skladovanie: 
> 5 °C < 25 °C. Chrániť pred mrazom.   
Balenie: 10 kg - 45 kusov na palete, 20 kg - 24 kusov na palete 
 
Výrobca:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem   
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822 
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz   


