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Technický list 
 
 

METANOVA NICRO TEAR OFF 
 

 
VYSOKO ALKALICKÉ ČISTIACI KONCENTRÁT 

PRE ODSTRÁNENIE EXTRÉMNE SILNEJ  KONTAMINÁCIE 
 
METANOVA NICRO TEAR-OFF - Vodou riediteľný silno alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok pre široké 
spektrum použitia. Uľahčuje rýchle a účinné odstraňovanie olejových usadenín, sadzových a ohorených 
zvyškov tak ako  aj ťažké a stvrdnuté olejové zvyšky zo strojov, strojových častí.  
Spoľahlivo rozpúšťa prepálené, zaoxidované anorganické, organické tuky a oleje. 
Penivá látka. Vodou riediteľný.  
 
Vlastnosti: 
 
METANOVA NICRO TEAR-OFF  
* Spoľahlivo zaistí odstránenie všetkých extrémne zapečených olejov, mazacích tukov, mazutu a iných 

silných a ťažkých kontamináciou. 
* Rozpúšťa anorganické, organické a rastlinné tuky alebo oleje, nečistoty, prepálené tuky. 
* Nenapadá kovové materiály a nespôsobuje ich koróziu. 
* Bez rozpúšťadiel 
* Neobmedzene rozpustný vo vode 
* nehorľavý 
* Nie je jedovatý ani karcinogénny 
* Biologicky rozložiteľný 
 
Možnosti použitia: 
 
METANOVA NICRO TEAR-OFF  
 * Používa sa na odstránenie tukov, mazív, sadzí. 
* Pre dokonalé očistenie horákov, trysiek, tlakových nádob, kachlí, kotlov, spaľovacích motorov 
* Pre extrémne znečistené kryty, časti strojov, oceľových konštrukcií, dopravných prostriedkov, lietadiel,  
* Zvlášť vhodný pre čistenie nerezovej ocele, ocele, odolných plastických hmôt, keramiky a skla. 
* Pre celú škálu čistiacich prác v údržbe. 
* Nie je vhodný pre farebné kovy, hliník a lakovaný povrch. 
 
Aplikácia 
 
Aplikuje sa na čistený povrch namáčaním, striekaním, štetcom. Nechajte pôsobiť 5 - 20 minút, následne 
umyte vodou a utrite savým materiálom. V prípade použitia na lakovanú plochu, vopred na kúsku, overte jej 
odolnosť. 
 
Odporúčané pomery riedenia 
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Neriedený  - pre extrémne silné znečistenie 
1: 1 až 1:10 - pre stredné až ľahké znečistenie, mazivá, oleje, sadze 
1:40 až 1: 100 - ako náplň do čistiacich zariadení s technológiou ponorom alebo máčaním pre silne 
stredné znečistenie, plasty všetkého druhu a pod. 
1:50 až 1: 200 - pre čistenie podvozkov, dlažieb, betónových povrchov 
1: 100 a viac - ideálny pre čistenie automobilov (karosérie a interiér), okien, sklenených tvárnic ... 
 
 
METANOVA NICRO TEAR-OFF 
Fyzikálno – chemické vlastností  

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Vzhľad (pri 20 ° C):     kvapalné 
Farba:       žltá 
Zápach:      typický 
Bod varu (° C):     > 100 
Bod tuhnutia (° C):     ~ 0 
Bod vzplanutia (° C):     žiadny 
Medze výbušnosti:     horná hranica (% obj.): Žiadna 

dolná hranica (% obj.): žiadna 
Hodnota pH:      12,8 
Hustota (pri 20 ° C):     1,09g / cm3 
Rozpustnosť (pri ° C) vo vode:   bez obmedzenia 
 
 
Balenie: 
 
Kvapalina:    E-40-0088-25  25 Kg kanister 
 
 




