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Technický list 
 
 

METANOVA NICRO NH plus  
 

Nízko penivý čistiaci koncentrát pre priemyselné použitie 
 
METANOVA NICRO NH plus 
Mierne alkalický nízko penivý univerzálny  čistiaci koncentrát. S vysokou účinnosťou rozpúšťa tuky, olej 
a iné kontaminácie. Neporušuje kovy, hliník, gumu, plasty, betón alebo epoxy, spomedzi iných. Jeho 
nízko penová formula robí tento produkt veľmi vhodným na použitie v umyvárkach a do zariadení pre 
podlahové čistenia. Schválené pre povrchy ESD. Biolog. rozložiteľné.  
 
Vlastnosti: 
METANOVA NICRO NH plus 

 Účinný čistiaci účinok 

 Účinne rozpúšťa tuky, oleje, hydraulické a iné nečistoty 

 Vodou riediteľné 

 Nepenivý, univerzálny čistiaci koncentrát 

 Neporušuje kovy, hliník, gumu, plasty, betón, kožu, mramor, textil   

 Neobsahuje rozpúšťadlá 

 Nezanechá škvrny a šmuhy 

 Nehorľavý 

 Biologicky odbúrateľný 
 
Možnosti použitia: 
METANOVA NICRO NH plus  
· Strojové čistenie strojových súčiastok  
· odmasťovanie súčiastok 
· Vysokotlakové umývacie zariadenia  
· Čistenie strojov a zariadení 
· Ultrazvukové čistiace zariadenia 
· strojné čistenie betónových  a liatych podláh 
 
 
Aplikácie:  
METANOVA NICRO NH plus - Aplikuje sa namáčaním, striekaním alebo štetcom. Pre malé plochy sa 
nastrieka z ručného dávkovača v koncentrovanom alebo  riedenom stave. Pre väčšie povrchy sa 
odporúča vysokotlakové zariadenie alebo čistiaci stroj na čistenie podláh.  
Odporúčané pomery riedenia 3-5 % pri teplote 20-60°C. Nechať pôsobiť, následne vysokotlakovým 
prúdom opláchnuť . 
Chrániť  pred mrazom. 
 
METANOVA NICRO NH plus 
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Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Farba                                         modrá 
Zápach      jemný 
Konzistencia     kvapalina 
Bod vzplanutia    nie je 
Bod varu:      100 °C 
Hustota     1,02/ml pri 20°C 
Viskozita:      50 mPa pri 20 °C 
Hodnota Ph     9,5  100g/l pri 20°C 
Bod mrazu:      -20 °C 
Rozpustnosť vo vode:    rozpustný     
 
Odporúčané riedenie: 
1: 1-1: 10 Vysoko kontaminované stroje a komponenty. 
1: 10-1: 30 Ručné a strojové umývanie strojov a odmasťovanie častí strojov.  Ultrazvukové čistenie. 
Čistenie priemyselných podláh. 
1: 30-1: 100 vysokotlakové zariadenia na mierne znečistené časti, denné čistenie podláh atď. 
 
Balenie:  
Kvapalina: 25 kg  kanistre, 200 kg sud  
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