
 

Tolo Aktiv 

Univerzální rychle působící koncentrovaný čistič 

 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Efektivní  

 Vynikající výsledky čištění 

 Jemný na všechny druhy materiálů 

 Eudermic formula 

 

Použití: Tolo AKTIV je vysoce aktivní speciální rychle působící čistič vyvinut speciálně pro všechny 

omyvatelné povrchy kuchyně a restaurace. Tento produkt je k dispozici pro maximum čisticího 

výkonu díky speciálně vybraným složkám se silnou silou rozpouštění nečistot a mastnoty, stejně 

jako emulgační vlastnosti, které zajistí rychlé pronikání a rozpouštění i těch nejmenších nečistot 

na všech běžných místech, aby byly materiály vyčištěny. 

Dokonce i velice odolné skvrny jsou úplně a bezpečně odstraněny; vyčištěné plochy jsou vráceny 

do jejich původního vzhledu a lesku. Výrobek obsahuje speciální skin-chránící látku pro použití 

jako ruční čistič. 

Tolo AKTIV neobsahuje fosfáty nebo složité složky, jako je EDTA nebo NTA. 

Tolo AKTIV lze použít ve všech restauračních a průmyslových kuchyňských prostorech, čištění 

vozových parků, atd. jako univerzální čistič pro základní a běžné čištění. Tolo AKTIV čistí všechny 

povrchy, které mohou být vlhké. Je také vhodný pro použití s vysokotlakým, parním zařízením pro 

čištění a odmašťování částí pro opravy, kovové povrchy a podlahy. Produkt má schopnost pěnění 

a není proto vhodné pro použití v automatických myčkách nádobí. 

Řešení Aplikace Tolo AKTIV se nanáší pěnou nebo pomocí štětce nebo mokrou houbou na 

studené povrchy. Po vhodné době působení, se prostředek otře hadříkem nebo důkladně 

opláchne vodou. Přípravek by neměl být používán na teplé povrchy nebo na lakované povrchy. 

Tolo AKTIV může být použit s Tolo pěnovým postřikovačem. Čistící pěna se zředí 250 až 500 ml 

koncentrátu v 10 l vody. 

Sprayové přístroje / postřikovače: Zředí 250 do 2500 ml koncentrátu ve 10 litrech vody; pro 

problémové skvrny – zvýšení koncentrace. Nepřekračujte tlak postřiku 10 barů. 

Tolo AKTIV může být použit se studenou vodou; Nicméně, použití teplé vody výrazně zlepšuje 

výsledek čištění. Odolné skvrny (např. výfuk digestoře), smíchání s Tolo GFB FLÜSSIG se ukázal 

jako účinný. Směs poměr 3 – 1 až 1 z vody na Tolo AKTIV na Tolo GFB FLÜSSIG je doporučeno. 

Pokud jsou výrobky aplikovány přes trysky, je třeba se vyhnout zamlžení. Kontakt s Tolo AKTIV 

může změnit vzhled povrchů, které jsou pokryty alkalicky citlivou olejovou barvou. V případě 

pochybností, test kompatibility jako první. 

Po ošetření čisticími prostředky v potravinářských oblastech, opláchněte důkladně čistou vodou, 

aby se odstranily všechny zbytky produktů. 

 

 

 

Vlastnosti: 

Aplikace: 
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Složení: Tenzidy (aniontové, neionogenní), alkalické látky, dispergační činidla, rozpouštědla, boostery, 

kůže chránící komponenty, vůně, a stavitelé 

 

 

Tento výrobek vyžaduje výstražná označení nebezpečí. Upozorňujeme: odpovídající informace a 

návrhy na štítku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

  

Hustota 20 °C 1.0 g/ml 

Hodnota pH (1%) 11.5 
Technická data: 

Tipy:

  


