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                        Isokor® Cleaner                           

Oblasť použitia 
Isokor® Cleaner je ekologický, zdraviu neškodný, mimoriadne účinný, čistiaci a odmasťovací 
prostriedok na priame použitie, vhodný na všetky druhy povrchov (sklo, glazúrovaná aj neglazúrovaná 
keramika, lakované a nelakované kovy a plasty, textílie, omietky a ďalšie). Je biodegradovateľný (v 
prírode sa rozloží bez vzniku negatívne pôsobiacich produktov). Je ideálny na čistenie a odmastenie 
povrchov, ktoré sa budú ošetrovať prípravkami Isokor. Jeho optimálne zloženie zabezpečuje aktiváciu 
čistených povrchov pred samotnou aplikáciou uvedených prípravkov, čo uľahčuje väzbu účinných látok 
na ošetrovaný povrch.  
 

Technické údaje 
Zloženie: zmes rastlinných esencií a extraktov vo vode. 
Konzistencia: žltý až hnedastý roztok, určený na priame použitie 
Hustota: 1,01 ± 0,01 g/cm³ 
Nanášanie: striekaním ručným rozprašovačom, príp. handrou, navlhčenou prípravkom   
Spotreba: cca 10 - 40 ml/m² podľa intenzity znečistenia. 
 
Balenie, 
Fľaša s objemom 250ml, 500 ml, 1000 ml, 
Kanister s objemom 5 l, 
príp. podľa požiadaviek zákazníka 

 

Skladovanie 
Podmienky skladovania: skladovať pri teplotách  5 - 35°C, nevystavovať priamemu slnečnému 
                                        žiareniu. Chrániť pred mrazom! 
Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných obaloch.   
 

Aplikácia 
Isokor Cleaner je prípravok na priame použitie, avšak na pravidelné umývanie okien alebo podláh 
odporúčame riediť ho v pomere 1:4 z mäkkou vodou. 

Pretrepte cca 5 sek. Hrubé nečistoty najskôr spláchnite vodou, príp. odstráňte mechanicky. Prípravok 
nastriekajte na čistený povrch a rozotrite po celej ploche. Nechajte ho pôsobiť 3-5 minút, ale najviac 
toľko, aby nezaschol. Nečistotu spolu s prípravkom dokonale zmyte vodou. Väčšie nečistoty ľahšie 
uvoľníte štetcom či kefou. Na takto vyčistený a odmastený povrch môžete po jeho vysušení môžete 
aplikovať prípravky Isokor. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pri práci s prípravkom sa vyhnite kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí môže dôjsť k slabému 
podráždeniu (ako po zasiahnutí mydlom)  – v takom prípade otvorené oči vymývajte čistou vodou cca 
3 – 5 minút. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok je určený na priame použitie, v prípade potreby 
je možné ho riediť mäkkou vodou. Miešanie s inými látkami je zakázané. 

 



Poznámka - Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu výrobku, sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože 
rôznorodosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov 
nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať. 
Upozornenie : Skladovateľnosť udáva dobu, počas ktorej výrobca ručí za plnú funkčnosť výrobku, v prípade dodržania podmienok skladovania. Po tejto dobe môžu byť 
deklarované vlastnosti narušené. 


