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Technický list 
 

METANOVA NICRO 920 
 

Sprejový penový čistič 
 

METANOVA NICRO 920 - Penový čistič s povrchovo aktívnymi, rozpúšťadlami a adjuvantnými látkami. Keď 
je nasprejovaný vytvára  vysoko stabilnú penu. Ideálny na čistenie plastov, gumy, plexiskla, keramiky 
a natreté povrchy. Odstraňuje mastnú kondenzáciu na sklenených povrchov. Vhodné pre domácnosti 
alebo priemysel.  
 
 
Vlastnosti: 
 
METANOVA NICRO 920  

 Účinne odstraňuje  tuk, olej a silikón,  

 Stabilná pena, ktorá je priľnavá aj na  vertikálnych  miestach 

 vhodné na čistenie skla, plastu, keramiky alebo na lakované povrchy 

 Po utretí  ošetrenej časti rýchlo schne 

 Nevyvoláva statické nabitie 

 Možnosť použitia pri 360 ° 
 
Možnosti použitia: 
 
METANOVA NICRO 920 

 Výroba monitorov  a televízorov 

 Kancelárske stroje, počítače 

 Čelné sklá 

 Okná, dvere 

 Čistenie sklenených  a plastových povrchov 

 Čistenie antistatických povrchov 

 Čistenie vnútorných priestor vozidiel 

 Výroba nábytku 

 Čistenie stroja 

 Upratovanie 
 
 
Aplikácie:  
METANOVA NICRO 920  - Pred aplikáciou nádobku dôkladne pretrepať. Na povrch, ktorý sa má čistiť 
rovnomerne nastriekať. 
Nechať pôsobiť  niekoľko minút, potom utrieť mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou a nechať  
vysušiť. Pre lakované povrchy,  polyamid a pre polykarbonátové povrchy by sa mala skúmať kompatibilita. 
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METANOVA NICRO 920 

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Farba                                         číra ( biela pena) 
Zápach      charakteristický  
Konzistencia     aerosól / pena  
Hodnota pH:      10       pri 20°C 
Hustota:      0,9 g / cm3  pri 20 ° C 
Bod vzplanutia:     <0 ° C (aerosól) 
Bod vzplanutia:    425 ° C (účinná látka) 
Tlak pár:      3500hPa  pri 20 ° C 
Rozpustnosť vo vode:    rozpustný 
Hnací plyn:      propán-bután 
 
 
Balenie: 
500ml   sprej 
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