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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
 

Čistiace utierky 

 
 

 

UZIN Clean-Box 
 
 
Vysoko účinné čistiace utierky k odstráneniu zvyškov lepidla na úžitkových krytinách, rukách a náradí
 
 

 
Hlavné oblasti použitia: 
 
► odstránenie zvyškov 1-K PUR lepidla v čerstvom stave z povrchu 
krytín 
► odstránenie zvyškov 2-K PUR a epoxidových lepidiel v čerstvom 
stave z povrchu úžitkových krytín 
► odstránenie zvyškov disperzných lepidiel v čerstvom stave 
z úžitkových krytín 
► odstránenie zvyškov menovaných lepidiel z rúk, náradia, strojov 
a pod. v čerstvom stave 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednosti výrobku / vlastnosti:  
 
UZIN čistiace utierky sú vysoko účinné, rozpúšťajú nečistoty, 
príjemne čerstvo voňajú, čistia ľahko a šetrne bez pridania vody 
a mydla. 
Vlhké čistiace utierky pre šetrné odstránenie zvyškov lepidiel na 
hladkých úžitkových krytinách, ako aj pre dôkladné očistenie rúk, 
náradia a strojov. 
 
► rýchlo schnúce bez zvyškov 
► všestranne použiteľné 
► zvlášť priaznivé pre pokožku 
► úsporné v spotrebe 
 

Technické údaje: 
 
Dodávané balenie:   vedierko so 72 utierkami 
   kartón so 6 vedierkami 
Skladovateľnosť:   najmenej 30 mesiacov  
Skladovanie:  chlad – normálna teplota 
   chrániť pred silným ohriatim 
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UZIN Clean-Box 

 

 
 
Rozšírené oblasti použitia: 
 
► odstránenie zvyškov lepidiel na báze umelej živice v čerstvom 
stave z úžitkových krytín 
► odstránenie cementových zvyškov, napr. cementových závojov na 
keramických krytinách 
► odstránenie zvyškov menovaných lepidiel v ľahko vytvrdenom až 
vytvrdenom stave 
► odstránenie znečistenia mastnotou, 
 

Spracovanie: 
 
1. Uzatváraciu zátku UZIN Clean-Box otvoriť, utierku vytiahnuť až 

po perforáciu a odtrhnúť. 
2. Zvyšky lepidla alebo znečistenie na úžitkových krytinách, rukách 

a strojoch potrieť čistiacou utierkou UZIN, podľa hrúbky nechať 
pôsobiť, potom otrieť až do úplného odstránenia. Pokiaľ to 
bude nutné, postup opakovať. 

3. Uzatváraciu zátku vždy starostlivo uzatvoriť. 
 

Dôležité upozornenia: 
 

► nadmerným mechanickým zaťažením, napr. silným trením 
čistiacimi utierkami UZIN Clean-Box, môže dôjsť k poškodeniu 
čistených povrchov. 

► oleje, rovnako tak aj vosky z olejovaných alebo voskovaných 
povrchov, môžu byť pri použití čistiacich utierok UZIN Clean-Box 
podľa okolností poškodené alebo odstránené. Povrchy zásadne 
odskúšať na nenápadnom mieste na znášanlivosť a stabilitu voči 
čistiacim utierkam. 

►  uzatváraciu  zátku opäť starostlivo uzavrieť. 
 

Ochrana práce a životného prostredia: 
 
K vonkajšiemu použitiu. Zabrániť kontaktu s očami. Nádobu 
chrániť pred silným ohriatím. Uložiť mimo dosahu detí. 
 

Likvidácia:  
 

Použité čistiace utierky môžu byť zlikvidované ako stavebný, prípadne 
domový odpad. Prázdne plastové nádoby sú recyklovateľné. 
 
 
 
Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne 
použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však 
nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí 
preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade 
pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. 
Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o 
výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto 
technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk 

 

 


