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TECHNICKÝ LIST

DENAS ODMAŠŤOVAČ

Charakteristika: Koncentrovaný nepěnivý odmašťovací prostředek bez 
hydroxidů k dokonalému odmaštění povrchů.

Složení (obecné): Směs fosforečnanů, aniontových povrchově aktivních látek, 
neiontových povrchově aktivních látek a parfému.

Balení: Plastové obaly o obsahu 0,5 kg.

 Datum: 8. 1. 2021

Použití:
DENAS ODMAŠŤOVAČ je nepěnivý koncentrovaný vo-
dou ředitelný přípravek, určený k čištění a odmašťování 
středně znečištěných povrchů z oceli, litiny, nerezu, hli-
níku, skla a plastů. Pro svou vysokou účinnost je vhodný 
pro mezioperační mytí, údržbu a odmaštění kovových 
konstrukcí, podlah, střešních krytin a jejich doplňků, ko-
vových plotů, dílců z mědi a hliníku, vše před aplikací 
práškových, vodou ředitelných i syntetických barev. 
Uplatní se též v běžné domácnosti při mytí motorů, jízd-
ních kol, údržbě grilů, digestoří, sklokeramických desek. 
Není určený k běžnému mytí nádobí! Je určený k použití 
pro ruční odmašťování, namáčecí vany, aplikaci stříká-
ním nebo pomocí ultrazvuku. Kromě vysoké účinnosti 
se vyznačuje dokonalým smočením povrchu a zvyšuje 
přídržnost barvy. Neobsahuje hydroxidy.

Pracovní postup:
Před použitím se DENAS ODMAŠŤOVAČ ředí vodou na 
5% až 15% roztok (tj. 1:20 až 1:6). Pro konkrétní případy 
se může ředit i v jiném poměru, vždy záleží na stupni 
znečištění a zamaštění podkladu. Pro ruční odmašťová-
ní se doporučuje ředění 1:10. Po nanesení odmašťovací 
směsi se doporučuje jeho působení po dobu 1–2 minut, 
poté řádný oplach vodou nebo setření hadrem. Dopo-
ručená teplota směsi pro odmašťování je 40–60 °C. 

Doporučený způsob aplikace:
Ruční (hadrem), namáčecí vany, stříkání nebo pomoci 
ultrazvuku.

Vydatnost a doporučené tloušťky: 
Teoretická vydatnost je 10 m2/kg.
(záleží na stupni zamaštění podkladu).

Skladování:
Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu
v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, 
při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem a pří-
mým slunečním světlem. Skladujte mimo dosah dětí. 
Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek
nesmí zmrznout. 

Likvidace obalů a odpadů:
Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad
v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal 
předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo 
vrácením dodavateli.

Bezpečnost a hygiena:
Při práci a manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uve-
dených v  příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte 
zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte 
postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vy-
pláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské 
ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolá-
vejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifi káty, atesty, další 
testované parametry: 
Viz. Prohlášení o shodě.
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DENAS ODMAŠŤOVAČ

Technické parametry

 Datum: 8. 1. 2021

Hustota (g/cm3): 1,0–1,1
Hodnota pH (při 20 °C): 11
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