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                     TECHNISCKÝ LIST

Péče o ušlechtilou ocel

WIKO prostředek pro péči o ušlechtilou ocel slouží jak 
k ošetřování a čištění ušlechtilé oceli, tak k ochraně mat-
ných a leštěných ocelových ploch ve vnitřním a venkovním 
prostředí. Trvalý ochranný povlak zabraňuje oxidaci a 
korozi, účinkuje antistaticky a odpudivě na nečistoty.

Velikost obalu: Označení :
400 ml doza AESP.D400

Obory použití

• Tvorba perfektní čistoty a zářícího lesku v budovách, na obkladech fasád,  na 

ocelových a lakovaných plochách ve vozidlech, domácích a restauračních

kuchyních, na odsávacích digestořích a armaturách, transportních 
pásech, výtazích, v dílnách atd.  

• Čištění vysoce lesklých lakovaných ploch v domácnostech
• Odstranění mastných ploch na odsávacích a odvětrávacích zařízeních

Vlastnosti

• Čistí, ošetřuje a konzervuje všechny plochy z ušlechtilé oceli a lakované plochy v jediném pracovním postupu
• Vytváří trvanlivý povrchový povlak a zabraňuje tím oxidaci a korozi
• Ošetřené plochy jsou  chráněné a zakonzervované po dobu několika měsíců
• Účinkuje antistaticky , odpuzuje prach a nečistoty
• Šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje silikony 

Použití

Plochy určené k povrchové úpravě musí být prosté nečistot, rzi, oleje a mastnot.  Sprejovou dozu před použitím intenzivně ca. 2 
minuty protřepat, zkušebně nastříkat a následně s odstupem 20 až 30 cm křížně nanášet. Poté s čistým a savým hadříkem otřít a 
leštit, až se vytvoří vysoký lesk. 

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály 
mohou být velmi rozdílné a my na ně nemáme žádný vliv a taktéž na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena 
vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněná ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Povšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.
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