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Aktualizace: 

FB 29.8.2016 

 

      Mr. TURBO 

                    univerzální čistič   
    (RK 722) 
 

Charakteristika: 
 

Roztok vysoce účinných látek rozpouštějících saze, staré zaschlé mastnoty a jiné znečištění na stejné 

bázi. 

 

Oblasti použití: 
 

Mr. Turbo univerzální čistič je určen na čištění krbových skel a ocelových a litinových kovových částí 

krbu. Vyznačuje se zvýšeným účinkem a velmi rychlým rozložením odstraňovaných nečistot. 

Mr. Turbo lze dále s výhodou použít na čištění starých zaschlých skvrn z rostlinných a živočišných 

tuků na skleněných a smaltovaných površích sporáků, grilů apod. 

 

Technická data: 
 

vzhled:                                    opalescentní kapalina 

ph: 12 

sušina: 4-6 %hmotn. 

záruční lhůta: 24 měsíců 

skladování: +5 až +30 
0
C 

 

Balení: plastová nádoba s mechanickým rozprašovačem 

 

  

Doporučený způsob použití: 
 

Prostředek Mr. Turbo se nanese mechanickým rozstřikovačem na čištěnou plochu v množství, které 

ulpí na povrchu bez stékání. Po 5-10 minutách působení se nanesená vrstva spolu s nečistotami 

omyje použitím houby nebo hadru namáčeného v teplé vodě s přídavkem Jaru apod. Při práci je 

nutné dbát, aby prostředek nebyl nanesen na neznečištěné a ostatní savé i nesavé části krbu, 

z kterých nelze omytím prostředek odstranit, popřípadě na nich může zanechat skvrny.   

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví: 
 

Přípravek obsahuje louh sodný. Při manipulaci a nanášení doporučujeme použít ochranné rukavice a 

chránit oči a povrch pokožky před vniknutím a potřísněním. V případě zasažení očí je nutné 

neprodleně provést výplach očí proudem studené vody. Při zasažení kůže je nutné postižené místo 

ihned umýt a ošetřit regeneračním krémem. V závažnějších případech je nutné navštívit lékaře.  

 

 

Upozornění: 
 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých 

výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. 

Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

 

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání. 


