
                                                       DÉTERNET 
500 Penový čistič AEROSOL 

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%,  výdatnosť 10 - 12m2 

 
ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ SPREJ 

Nemá žiadné R-vety 
Obsahuje dezinfekčnú prísadu 

NEZANECHÁVA ČMUHY 
ANTISTATICKÝ 

Produkt bez zápachu 
Nehorľavý 

Rýchlosť odparovania 
Vysoká odmasťovacia sila 

ANTIKOROZÍVNY 
Biologický odbúrateľný 
Ideálny na nerez oceľ 

Zlúčiteľný s väčšinou plastov 
Veľmi vhodný pre mastné nečistoty, oleja, mazivá 

 

DÉTERNET 500  je veľmi silný čistič na vodnej báze celkom odlišný od klasických 
vodných čističov,  DÉTERNET 500 neobsahuje aromatické benzény, uhľovodíky a chlór. 
je absolútne čistý odmasťovač bez zápachu na báze Neionogénnych tenzidov použiteľný 
odvetviach potravinárskeho, zdravotníckeho, poľnohospodárskeho a textilného prie
stabilný extra silný čistič povrchu s veľkou účinnosťou na oleje, mazivá, vosky, anorganick
nečistoty. DÉTERNET 500  je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomero
500  je biologický odbúrateľný. 
DÉTERNET 500  (svojím bezpečným zložením) je hlavne určený pre aplikácie v po
poľnohospodárskom a zdravotníckom priemysle, kde môže dôjsť k priamému konta
s potravinami. DÉTERNET 500  je absolútne bez zápachu, možnosti vzplanutia (horenia
použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať HOŘ
klasické uhľovodíky a kde neovplivňuje pracovné podmienky. 
 

DÉTERNET 500  je odpoveďou na potreby uživateľov v každodennom upratovaní alebo
aplikáciach, v náhrade za toxické, horľavé, nebezpečné, dráždivé vodné roztoky alebo rie
 

 aplikácia čistenia vyžaduje absolútnu čistotu a bezpečnosť 
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 nesmie spôsobovať koróziu 
 nesmie býť toxicita aplikácie  
 priebeh aplikácie vyžaduje nehorľavý produkt 
 čistené povrchy sú citlivé na agresívne riedidlá  

 

APLIKÁCIE DÉTERNET 500   
 

Čistiacé aplikácie : 
Môže býť použitý pre každodenné čistenie kovových, sklenených, farebných alebo plastov

 veľmi silný odmasťovač pre väčšinu olejov 
 veľmi silný odmasťovač pre väčšinu tukov a vazelín 
 rozpúšťa nečistoty a špinu 

 

Odmasťovacie aplikácie : 
 vynikajúci odmasťovač minerálnych, živočíšnych a rastlinných tukov 

 

Odstránenie nečistôt :  
Vykazuje výborné výsledky pri čistení biologických nečistôt. 
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                         META s.r.o.                
                                                
 
 

Spôsob použitia DÉTERNET 500  : 
Jednoducho nastriekajte na povrch , nechajte pôsobiť a potom zotrite do sucha. Pri   použití 
v potravinárskom priemysle opláchnite pitnou vodou. 

 

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna (potravinárska) čistota, ako napr. vo 
výrobe potravín, v pivovaroch, pekárňach, mliekarňách, pri výrobe nápojov, v potravinárskom, 
zdravotníckom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle. Je ideálny do baliacého a 
spracovateľského priemyslu.  
 
 

CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA 
Vzhľad Vizuálna Pena  

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  

Index lomu svetla, pri 20°C ASTM D 1218 1,3500  
Hustota pri 25°C  ASTM D 4052 1008 kg/m3

Zápach  Mentol  
PH v 5%  9,6  

Bod vznietenia v uzavrenej nádobe ISO 2719 Nie je °C 
Bod samovznietenia ASTM E 659 nehorľavé °C 

Sulfát ashes NF T 60 144 0 % množstvo 
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C 
(212°F) 

ASTM D 4048 1a Záznam 

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  

Inflation na elastomere, 168 h at 70°C 
(158°F) 

FTM 791 0,5 % 

Kinematická vyskozita v 40°C (104°F) NF T 60 100 700 mm2/s-1 
Nečistoty >  25 microns FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Nečistoty >  75 microns FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Nečistoty > 125 microns FTMS 791/3005 0 nb/ml 
Kyslý index na základnom oleji  0,0 mgKOH/g 
 

 
NÁVOD K POUŽITIU : 
DÉTERNET 500  je potravinársky čistý odmasťovač použiteľný na všetky druhy materiálov. 
Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou.   
Pri použití v potravinárskom priemysle opláchnite niekoľkokrát čistou pitnou vodou. 
 
Doporučujeme testovať produkt  na malých plochách povrchu.  
Chráňte pred mrazom. 
 

BALENIE   v 650 ml spreji  je 400ml  aktívnej látky  po 12ks v kartóne 
 
SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a chráňte pred mrazom !!!  
 

Dodáva  :     META s.r.o. , Pri nemocnici 12, 040 01   Košice 
                     Tel.: 055/6712 431                                       Fax. : 055/6712 431                                           
                    E-mail: info@mmcc.sk                                www.mmcc.sk  
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http://www.mmcc.sk/
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