
 

 

Pyrmo Hungária Kft. 
www.dinitrolautohaz.hu 

 

 
TECHNIKAI ADATLAP 

Univerzális tisztító 
2015.05.28. 

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni  
az adott körülményekhez. Javasoljuk a megfelelő tesztek elvégzését a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

Technikai informaciók:  
A Meyer univerzális tisztító nagy hatásfokú oldószer mentes tisztító anyag. Oldja 
a zsírt, olajat, viaszt, és egyéb szennyeződéseket. A Meyer Aktív univerzális 
tisztító még erősen felhígított állapotban is kiválóan tisztít. 
Kiszerelés: 
500 ml-es szóróflakon, 1 l-es műanyag flakon, 25 l-es műanyag kanna 
Alkalmazási terület: 
Az Aktív univerzális tisztító használható bárhol, ahol durva és makacs 
szennyeződések vannak,  háztartási és hobby területen, kereskedelmi 
létesítményekben, az autóiparban és az építőiparban. Emellett számos 
szennyeződést eltávolít az autóban és a lakkozott felületen. 
Technikai adatok: 
Szín: színtelen 
Fajsúly: 1,06 
pH: 8,5 
Tartalmaz :5-15% nem-ionos felületaktív anyagot, 5-15% foszfátot, illatanyagot. 
Alkalmazás: 
A koncentrátumot a szennyeződés mértékétől függően akár 1:20 arányban 
hígíthatja vízzel. Az Aktív univerzális tisztító pumpás sprayt már nem kell hígítani, 
bekevert állapotban kerül forgalomba. Az Aktív univerzális tisztítót a tisztítandó 
felülettől függően ruhával vagy ecsettel vigye fel a felületre. A feldolgozás 
permetezővel is lehetséges. Az áztatási idő elteltével tiszta vízzel öblítse le. 
Meleg vízzel történő öblítés fokozza a tisztító hatást. Nagyon erős szennyeződés 
esetén (motor, stb.) ismételje meg a kezelést. A fém alkatrészeket tisztítás után 
olajozza be. Ne hagyja az anyagot rászáradni a felületre! Tűző napon ne 
használja! 
 
Tárolás: 
Hűvös, fagymentes, száraz helyen tárolja. 
Hulladék kezelés: Csak a teljesen kiürült tartályt lehet újrahasznosítani! 
EAK: 070601 
 
Egészségi és biztonsági adatok találhatók az EU biztonságtechnikai adatlapban, 
és a termék címkéjén. 
 


