
 

 

 

POPIS PRODUKTU 

EcoLine™ produkty jsou založené na obnovitelném 
zdroji - sójových bobech. Konkrétně na methyl esterech, 
které byly použity v této revoluční, environmentální 
technologii jako rozpouštědla. 
Tyto, na sóji založené produkty, poskytnou i vynikající 
lubricitu a jsou biologicky odbouratelné. EcoLine™ 
produkty jsou šetrné k životnímu prostředí a zanechávají 
na čištěném povrchu velmi výkonnou VpCI ochranu proti 
korozi. 
EcoLine™ čistící a odmašťovací prostředek je vodou 
ředitelný a použitelný pro práce v průmyslových a 
komerčních aplikacích. Je ideální pro čištění strojů, 
pracovních nástrojů, různých dílů při výrobním procesu,  
vybavení potravinářského průmyslu, podlah, zdí, 
pracovních stolů atd. 
EcoLine™ čistící a odmašťovací prostředek může být 
použitý na všechny strojírenské kovy a slitiny. Na rozdíl 
od škodlivých nebo riskantních rozpouštědel a čisticích 
prostředků, je EcoLine ™ při použití bezpečný  
a nehořlavý. 
 

RYSY 

• prostředek šetrný k životnímu prostředí a schopný    
  rozkladu 
• bezpečný pro uživatele 
• neobsahuje VOC 
• vodou ředitelný výkonný čistící prostředek 
• nepůsobí negativně na přilnavost následně  
  aplikovaných barev a nátěrů 
• poskytne krátkodobou ochranu proti korozi 
• v 5-10% koncentraci působí v emulzích jako oddělovač   
  mastných nečistot 
 

CHRÁNĚNÉ KOVY  

• Uhlíková ocel 
• Galvanizovaná ocel 
• Nerezová ocel 
• Litina 
• Hliník a jeho slitiny 
• Měď a její slitiny 
 

 
 
 
 
 

TYPICKÉ APLIKACE 

• univerzální čistící a odmašťovací prostředek  
• stroje nebo zařízení pokrytá tukem nebo olejovými  
  sedimenty 
• čištění ploch konzervovaných olejem nebo voskovým   
  filmem před nátěrem nebo dalším zpracováním 
• údržba vybavení, podlah, zdí a toalet 
• Odstranění dočasných nátěrů jako Cortec VpCI - 368, 
  VpCI - 369 nebo VpCI – 389 
 
 

POUŽITÍ  

Pro běžné čištění a odmašťování může být prostředek 
EcoLine™  používaný v 20 - 50% koncentraci ve vodě. 
Pro náročnější čištění použijte na účinnější proniknutí 
špínou a mastnými depozity neředěný prostředek.  
 
 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

Barva                    čirá, jantarově žlutá kapalina 
pH                         8 - 9 (1% roztok) 
Netěkavý obsah    48 - 52% 
Měrná hmotnost    0.95 - 0.97 kg/l 
 
 

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 

EcoLine™ čistící a odmašťovací prostředek je dostupný 
v rozprašovači(470 ml) a v 19 litrovém nebo 208 litrovém 
balení. Produkt by měl při skladování zůstávat uzavřený.  
Doporučená doba skladování je 24 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Eco Line™ , čistící a odmaš ťovací  prost ředek  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouze pro průmyslové použití 

Chraňte před dětmi 

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená 

Nevhodné pro vnitřní užití 

Více informací najdete na bezpečnostním listu 

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto 
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je 
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. 
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi 
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost 
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit 
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od 
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. 
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou 
hrazeny zákazníkem. 
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo 
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky. 

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku 
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a 
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, 
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána 
zástupcem společnosti Cortec. 
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, 
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných 
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec 
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody 
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