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BIOCLEAN® C 350
SUPERKONCENTRÁT PREDURČENÝ PRE ŠPECIÁLNE ČISTENIE KAROSÉRIÍ VOZIDIEL
POPIS

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných 
vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky 
tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. 
Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia 
výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať 
naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v 
celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o 
zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými 
tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho 
cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 
1979.

BIOCLEAN C 350 predstavuje vysoko koncentrovaný detergent s 
charakteristickou synergickou prímesou v rámci povrchovo aktívnych 
látok, ktoré bezprostredne po aplikovaní zabezpečujú dokonalý zmáčací 
efekt, emulgujú a napeňujú, čím pridávajú prostriedku na 
bezprostrednej kvalite. Produkt zakladá na vysoko koncentrovanej 
formule, riediteľnej vo vode už pri hodnote 2%. 
BIOCLEAN C 350 je predurčený predovšetkým na profesionálne čistenie 
a umývanie rôznych druhov vozidiel a strojov - ich karosérií, podvozkov, 
kolies/pásov, najmä v prostredí s vysokým znečistením. Dokonale 
eliminuje nanesené nežiadúce čiastočky, pričom jeho 100% účinok 
možno zaznamenať v prípade umývania svetlých prvkov,  a to napríklad 
pri umývaní plachiet na príves, bielych kabín vodiča, lesklých 
tankerových prívesov alebo pri odbornom umývaní osobných 
automobilov. Produkt je použiteľný na akomkoľvek povrchu - kovy, 
nafarbené povrchym, sklo, termoplastické a termosetové materiály, a 
vzdoruje aj extrémnym znečisteniam ako škvrám po oleji, benzíne, 
hmyze a podobne.
BIOCLEAN C 350 rýchlo schne, je použiteľný bez oplachovania a jeho 
výsledkom je hlboký lesk s antistatickými vlastnosťami.
BIOCLEAN C 350 neobsahuje zlúčeniny NTA CMR 2. kategórie - H351, 
H302, H319, nezahŕňa ani zlúčeniny DTPA a EDTA. Je bez obsahu 
fosforečnanov a taktiež neobsauje žiadne rozpúšťadlá.
OBLASTI POUŽITIA
• umožňuje umývanie karosérií vozidiel/strojov, podobne ako čistenie
rámov, podvozkov, kolies/pásov, bočných mriežok a líšt
• zároveň sa odporúča používať pri čistení horúcovodným
vysokotlakovým čističom, a to predovšetkým na nové vozidlá chránené
polymérovým povlakom
• čístí nežiadúce odliatky na obrábacích zariadeniach a PMMA
akrylické sklíčka
• odmasťuje a čistí okolie palivových plniacich nádrží, predovšetkým
škvŕn po nafte, ale aj po benzíne

APLIKOVANIE
Pri aplikovaní sa odporúča nanášať prostriedok v rámci samostatnej 
čistiacej jednotky systematicky - smerom zdola nahor. Oplachovať 
štandartne - s jednotkou s vysokotlakovým oplachom na hodnote 
120 barov smerom zhora nadol.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

BALENIE
20 litrov, 200 litrov
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ODPORÚČANÉ RIEDENIE VO VODE V PERCENTÁCH

Hodnota MiST v suspenzii NF EN 872 < 2 mg/l
- mg/l

Nitrogen Total Kjeldhal (NTK) NF EN 25663 1073 mgN/l
11358 mgO2/l

Obsah uhľovodíka LPCH 0 %
Obsah fosforečnanov LPCH 0 %
Obsah chlóru GCMS 0 ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov GCMS 0 ppm

UMÝVACIE SYSTÉMY horúcovodné
čističe

umývacie linky s 
kefami

HP systémy

Bežné riedenie v % 3% 4% 6%
Riedenie v % na ná-
ročné znečistenia

BIOCLEAN® C 350
SUPERKONCENTRÁT PREDURČENÝ PRE ŠPECIÁLNE ČISTENIE KAROSÉRIÍ VOZIDIEL

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných 
vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky 
tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. 
Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia 
výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať 
naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v 
celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o 
zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými 
tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho 
cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 
1979.

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priehľadný -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Farba vizuálny bez farby -
Charakteristický zápach - čerstvá mäta -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1.083 g/l
Obsah aktívnych látok - %
Hodnota pH - neriedený NF T90-008 13.4 -
Hodnota pH - pri 10% NF T90-008 12.6 -
Hodnota pH - pri 5% NF T 01.013 12.4 -
Bod mrazu ASTM D 97 -13 °C
Refrakčný index ISO 5661 1.3700 index

Penivosť pri 5% NFT 60188 1/1000/60/0/250 mn/ml/l.h-1

Hodnota COD NFT 90101 10017 mgO2/l
Hodnota BOD 5 po 5-tich dňoch NF EN 1899-1 6078 mgO2/l

portálové
umývacie linky

nízkotlakové 
postreky
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40
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4%

6% 8%

< 0.2

ISO 15705

Hodnota povrchového napätia pri 5% ISO 6295 31.5 dynes/cm

Hodnota VMS

Hodnota DthO




