
 

 

MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER 
Visoko učinkovito alkalno čistilo z nizko vsebnostjo pene za vse vrste umazanije 

 
OPIS IZDELKA 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER je zelo učinkovito čistilo z nizko stopnjo 
penjenja za maščobne obloge, saje, nikotin in druge nečistoče. 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER je zelo uporaben kot univerzalno čistilo 
v profesionalnih in industrijskih okoljih. Nadomešča naftna in amoniakalna 
čistila. 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER je zaradi svoje nizke penilnosti izjemno 
primeren za uporabo v (čistilnih) strojih. 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER je okolju prijazen in je 100-odstotno 
biorazgradljiv. 
 
UPORABA 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER se lahko uporablja za skoraj vse 
materiale. 
 
ZNAČILNOSTI 
• Blago do podlage 
• 100 % biorazgradljiv 
• Učinkovito v hladni vodi 
• Primerno kot čistilo za lakiranje 
• Nadomešča naftna in amoniakalna čistila. 
• Zelo primeren za uporabo v strojih za čiščenje 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Svetlo rumena barva 
Vonj:  Limona 
Specifična teža: 1,06 kg/liter 
pH:  13 (alkalno) 
Vsebuje:  Kaprilet-9 karboksilna kislina, kalijev hidroksid 
 
POGOJI UPORABE 
MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER se lahko uporablja v vseh vremenskih 
razmerah, pri uporabi v zaprtih prostorih prezračite prostor. 
 
NAVODILA 
1. MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER razredčite z vodo ali uporabite v 

koncentrirani obliki (razredčite največ 1:30).  
2. MAVRO ALL-PURPOSE CLEANER nanesite z nizkotlačnim 

razpršilnikom ali čopičem. 
3. Pustite, da izdelek nekaj minut deluje na površini. Čiščenje z belo 

blazinico ali gobo za čiščenje bo pospešilo učinek. 
4. Površino obrišite z vodo in/ali krpo iz mikrovlaken. 
5. Po potrebi postopek ponovite. 
 
PAKIRANJE 
1, 5 in 10 litrov. 
 
 

 
TEORETIČNA PORABA 
Poraba je močno odvisna od stopnje onesnaženosti in uporabljenega 
redčenja. 
 
PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne mešajte z drugimi izdelki, pazite na kisle izdelke. 
 
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA 
V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem 
prostoru brez zmrzali. 
 
VARNOSTNA PRAVILA 
Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna 
oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z 
varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.       
 

 
 
TEHNIČNA PODPORA 
V podjetju MAVRO se nam zdi pomembno, da vam pomagamo po 
najboljših močeh. Naši tehnični svetovalci so vam zato vedno pripravljeni 
pomagati. Svetujejo vam lahko o najboljših rešitvah in pojasnijo, kako 
uporabljati izdelek. Ne oklevajte in se obrnite neposredno na enega od 
naših svetovalcev! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je 
bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na 
uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega 
informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO 
International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in 
nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. 
Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat. 
 
Vprašanje:  januar 2021 
Ta izdaja razveljavlja vse prejšnje izdaje. 
 
Številka izdelka:  12009 
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