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MMuullttiiCClleeaann  
eekkoollooggiicckkýý  ččiissttiiccíí  pprroossttřřeeddeekk  vvee  sspprreejjii  pprroottii  zznneeččiiššttěěnníí  žžiivviiccíí  

 
Stav technického listu: 17. červen 2015 
 
 
Typ a vlastnosti 

 
BORNIT

®
-MultiClean je vysoce účinný čistič ve spreji na bázi rostlinných účinných látek, 

který lze použít k rychlému a účinnému odstranění znečištění dehtem, živicí a asfaltem, 
lepidel, tmelů, tuků, vosků, topného oleje a nečistot z barev. Díky své okamžité schopnosti 
rozpouštění a jednoduché manipulaci ve formě spreje lze důkladně vyčistit i nepřístupná 
místa.  BORNIT

®
-MultiClean lze použít v téměř celém karosářském a průmyslovém 

odvětví nebo k čistění pracovních nástrojů a zařízení v odvětví zpracování živic a asfaltů.  
Produkt není vhodný pro vysoce náchylné podklady, jako např. lakované plochy. Před 
použitím bezpodmínečně otestujte na vhodném místě!  
BORNIT

®
-MultiClean neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. 

  
 
Spotřeba 

 
V závislosti na oblasti použití a stupni znečištění.   
 

 
Skladování 

 
Produkt není citlivý na mráz! V originálně uzavřeném obalu skladovatelný cca. 12 měsíců. 
Materiál chraňte před zdroji zapálení. 
 

 
Zdravotní, pracovní 
a protipožární ochrana 

 
 
- Neuchovávejte v blízkosti potravin; při práci nejezte, nepijte a nekuřte, dodržujte základní 
  hygienická opatření 
- Vyvarujte se vdechování par a aerosolů; při zpracování v uzavřených prostorech 
  zabezpečte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, resp. používejte masku s 
  kombinovaným filtrem A2/P3; používejte rukavice z nitrilu, fluorkaučuku (Viton) odolné  
  vůči rozpouštědlům 
- Vysoce hořlavé; chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C  
 
Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu! 

 
 
Likvidace  

 
K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky 
materiálu mohou být zlikvidovány podle kódu odpadu: 160504*(Plyny v tlakových 
nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky) a znečištěné obaly podle kódu 
odpadu: 150110* (Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné). 
 

 
Poznámka 

 
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. 
Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího 
stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního 
objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém 
listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace 
obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost 
výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto 
informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na 
naší internetové stránce www.bornit.de. 
 

 
Formy dodávky 
 

 
600 ml – aerosolová nádoba…..12 plechovek v kartonu ………….70 kartonů na paletě 
10 l kanystrů                                                                                     20 kanystrů/paleta 
 

 

http://www.bornit.de/

