
 

Oldopal Quick 

Před-kartáčovací prostředek pro mokré čištění pro odstranění tuků 

 

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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 výborně zabraňuje opětovnému usazování špíny 
 vynikající účinek na všechny druhy mastných nečistot 
 vynikající na znečištění límců 
 mísitelný s vodou v poměru 1:1 až 1:1 O 
 snadné oplachování 
 vhodný také pro mokré čištění 
 možná aplikace postřikem na velké plochy 
 velmi vhodný pro předúpravu silně znečištěných a skvrnitých míst na 

kobercích 
 

Aplikace : Oldopal Quick je vysoce koncentrovaný odstraňovač nečistot, velmi vhodný pro 

před-kartáčování či postřik (ředění vodu). Vykazuje výborné výsledky při 
odstraňování nečistot z límců, tak i při čištěná rozsáhlých skvrn (textilie z 
restaurací, hotelů atd.) 
Vzhledem k vysoké koncentraci výrobku Oldopal Quick by neměl být aplikován 
na textilie se špatnou stálostí barev. Před aplikaci proveďte lem test. 
 
Pro předčištění límců nebo podobnou aplikaci se ředí v poměru 1:1 až 1:4 s 
vodou, doba reakce roztoku je 1 0-20minut. 
 
Pro aplikaci postřikem na větší plochy (mastné skvrny z hotelů či restaurací) 
řeďte v poměru 1 :3 s vodu a nastříkejte na postižené oblasti. Nechte působit 1 O- 
20 minut poté pokračujte normálním postupem. 
 
Péče o koberce: 
Pro před úpravu extrémně namáhaných koberců se ředí v poměru 1:1 O a aplikuje 
postřikem. Nechte prostředek působit cca 1 O minut, poté proveďte hlavní čištění 

 
 

Technické údaje : 

 

 

  

Poznámka : Skladování: 

Chraňte před mrazem. V nízkých teplotách se stává viskóznějším. Pokud je 
produkt uzavřen v originálním balení muže být skladová nejméně po dobu 24 
měsíců. 

 

 

 

Hustota 20 °C 1.2 g/ml 

Hodnota pH (1%) 8,0 – 9,0 

Vlastnosti : 

  


