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 DÉTERNET SL 200 
 
 

EXTRA SILNÝ 

 

ŠPECIÁLNE NA ŽIVICE A FARBY 
PRIEMYSELNÉ POUŽITIE 

NEPENIVÝ 
VEĽMI EKONOMICKÝ 

RUČNÉ A STROJOVÉ UMÝVANIE 
 

ŠPECIÁLNE PRE UMÝVACIE STROJE 
IDEÁLNY NA PODLAHY 

Produkt  – príjemne vonia- citrus 
                                       Nehorľavý 

Rýchlo sa odparuje 
Vhodný na veľké plochy 

Vysoká odmasťovacia sila 
Biologicky odbúrateľný 

Zlúčiteľný s väčšinou plastov 
Veľmi vhodný na mastné nečistoty, oleje, mazivá, zv

anorganickú nečistotu a stopy po gumách
 

DÉTERNET SL 200  špeciálne na : 
 

Umývanie dielov, súčiastok a výrobkov 
Čistenie všetkých priemyslových plôch a dielov 
Čistenie výrobných a strojových  zariadení 
Čistenie pracovných plôch a podláh umývacimi strojmi v pr
 
DÉTERNET SL 200  je veľmi silný  čistič na vodnej báze  odlišný od kla
DÉTERNET SL 200 neobsahuje fosforečnan, butylglycol, aromatické benzé
DÉTERNET SL 200  je absolútne čistý odmasťovač s cirusovou vôňou na báze
použiteľný vo všetkých odvetviach strojárskeho, elektronického, poľnohosp
priemyslu. Veľmi stabilný extra silný čistič povrchu s veľkou účinnosťou na
živočišné a minerálne oleje a mazivá,  anorganickú špinu. DÉTERNET SL 200
typy kovov, plastov, gúm a elastomerov. Pozor!!! NEPOUŽÍVAŤ na LESKLÉ POV
DÉTERNET SL 200  je z 90% biologický odbúrateľný. 
DÉTERNET SL 200  je hlavne určený pre aplikácie v strojá
poľnohospodárskom a textilnom priemysle, kde môže nahradiť VOC produ
výbušné, dráždivé a zdraviu škodlivé ). DÉTERNET SL 200 je  bez možno
preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je 
uhľovodíky a kde neovplyvňuje pracovné podmienky. 
DÉTERNET SL 200  je odpoveďou na potreby užívateľa pri každodennom čiste
aplikáciach, ako  náhrada za toxické, nebezpečné a dráždivé vodné roztoky alebo
 

 aplikácia čistenia vyžaduje absolutnú čistotu a bezpečnosť 
 nesmie byť aplikovaná toxická látka  
 priebeh aplikácie vyžaduje nehorľavý produkt 
 čistené povrchy sú citlivé na agresívne riedidlá  
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                                META S.R.O. 
 

Čistiace aplikácie : 
Môže byť použitý na každodenné čistenie kovových, farebných alebo plastových dielov. 

 Špeciálne na farby a živice 
 veľmi silný odmasťovač na väčšinu olejov (rastlinné, živočíšne a minerálne) 
 veľmi silný odmasťovač na väčšinu tukov a vazelín (rastlinné, živočíšne a minerálne) 
 rozpúšťa anorganické nečistoty 
 rozpúšťa stvrdnuté nečistoty 
 umýva spáleniny 
 odstraňuje stopy po gumách a pneumatikách  

 

DÉTERNET SL 200  sa doporučuje na čistenie: 
 výrobných zariadení a strojov, kovových a plastových dielov a súčiastok, ľahkých zliatin, polymerických 
dielov, farebných plôch, nerezových valcov, gumových (i flexi) dielov a valcov, obvodov a vedení, 
dopravníkových pásov, baliacich strojov a materiálov, nádrží, dlaždic, betónových a cementových 
povrchov, podláh z plast. betónu, dopravných ciest a všade tam, kde je potreba veľmi silných čističov. 
 

Odmasťovacia aplikácia : 
 vynikajúci odmasťovač farieb a živíc 

 

Zpôsob použitia DÉTERNET SL 200  : 
Môže byť použitý riedený alebo neriedený čistou studenou alebo teplou vodou.  
S použitím : 

 na ručnú aplikáciu  (hadr, tampón, štetec, ) 
 na umývanie v umývačkách 
 na ponorenie v nádrži  
 rozprašovaním malým tlakom 
 ultrazvukové nádrže 
 v umývacích rámoch 
 v umývacích podlahových strojoch 
 v umývacích kefových strojoch 

 
 

CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA 
Vzhľad Vizuálna Priehľadná  
Farba  Žltá  

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  
Riediteľnosť vodou  Riediteľný  
Hustota pri 25°C  ASTM D 4052 1005 kg/m3

Zápach  Citrus  
PH v 5%  7,3  

Bod vznietenia v uzavretej nádobe ISO 2719 Nie je °C 
Bod samovznietenia ASTM E 659 nehorľavý °C 

Bod tuhnutia ASTM D 97 -7 °C 
Povrchové napätie:         V 5% ISO 6295 22,4 Dynes/cm 

Viskozita pri 40°C NF T 60 100 1,53 mm2/s 
NÁVOD NA POUŽITIE : DÉTERNET SL SA POUŽÍVA NA SUCHÉ POVRCHY. DOPORUČUJEME ODSTRÁNIŤ 
VŠETKY ZNÁMKY VOĽNEJ KORÓZIE A OXIDÁCIE OBRÚSENÍM ALEBO DRÔTENKOU. NARIEĎTE ČISTOU 
VODOU NA POŽADOVANÚ KONCENTRÁCIU.  DOPORUČUJEME TESTOVAŤ PRODUKT (RIEDENIE) NA 
MALÝCH PLOCHÁCH POVRCHOV.  

Riedenie Motory, podvozky, Konštrukcie, 
stroje 

Skelety, formy, Pracovné plochy, 
náradie, podlahy 

SL 200 /  voda 10% 10 - 5% 5 - 3% 2% 
BALENIE :  bandaska 20kg,   sud 220kg       SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a chráňte pred mrazom !!!  
Dováža:  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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