GCA DEGREAS
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ
MASTNOTY, OLEJŮ, TUKŮ, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT, EMULZÍ,
ZAPEČENÝCH TUKŮ, VOSKŮ a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
- ČISTÍ I POTRAVINÁŘSKÉ PRYSKYŘICE, BARVIVA, EMULGÁTORY
- VYUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZECH, ZEMĚDĚLSTVÍ A
POTRAVINÁŘSKÉM STROJÍRENSTVÍ
- SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ STROJŮ, PRACOVNÍCH PLOCH, TANKŮ,
POTRAVINÁŘSKÝCH VOZŮ, VÝROBNÍCH A MÍSÍCÍCH ZAŘÍZENÍ,
PODLAH BUDOV, VÝROBNÍCH PROSTOR A SKLADŮ
GCA DEGREAS je specificky vyvinut jako neabrazivní silný a rychlý čistič znečištěných provozů.
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje
(bez obsahu dezinfekčních složek) podklad. Odstraňuje též ztmavnutí povrchu od olejů a tuků,
anorganické špíny, čistí do hloubky. Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých
stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci
podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s antibakteriální a antivirovou
ochranou IG GCA, která vytvoří ultratenkou hydrofobní antivirovou a antibakteriální vrstvu
s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě, snižuje následné usazování povlaků
a nečistot.
GCA DEGREAS je určen pro vodou omyvatelné tvrdé povrchy (obklady, kovy, nerez ocel, hliník,
sklo, dlažba, smaltové povrchy a plasty). Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní
použití.

Aplikace
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba. GCA DEGREAS
používat v ředěné formě 5% až 20% s čistou PITNOU vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a
množství vrstev, které mají být odstraněny. Vždy nejdříve navlhčit povrch před aplikací! Nanést a nechat chvíli působit !!!
Metody aplikace: natíráním, vysokotlakým stříkáním, strojově, máčením, strojním podlahovým
strojem. Nanést rovnoměrně a celistvě na plochu.
Spotřeba je 20-30m2 z 1L naředěného produktu dle struktury povrchu.
Nechat 5 až 10 minut působit, možno použít kartáč, čímž se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechat zaschnout. V případě potřeby
postup opakovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na
slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5Kg, 20Kg, 6x20Kg a 200Kg
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