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Čistič štětců - přírodní 

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k 
informacím  ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel 
použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na 
změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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Skladování
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Velikosti obalů

Pokyny ke zpracování  
Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

Vysoce účinné změkčovadlo a rozpouštědlo na barvy, péče o štětce 
Ideální pro malířské, umělecké a lakýrnické nářadí.
Šetrný k přírodnímu prostředí, biologicky odbouratelný, univerzálně použitelný, 
na bázi obnovitelných surovin, k odbornému odstranění čerstvých nebo 
zaschlých zbytků barvy z malířského, uměleckého a lakýrnického nářadí. 
Vynikající čistící a rozpouštěcí schopnosti. S obsahem péče o štětce pro hebké 
nástroje. Obzvláště šetrný ke štětinám z přírodních chlupů/čínských štětin.

Rozpouští bez problémů i velmi pevně usazenou špínu jako jsou vodou ředitelné 
nebo ředidlové barvy, laky, oleje, vosky, tuky, saze, dehet, živice. Čistí zaschlé 
štětiny. 

Aqua, Cocoamidopropyl Betaine, Citrus Sinensis Oil, Fatty Acid Ethoxylate, 
Methyl Hydroxyethylcellulose. 

Před použitím dobře protřepat. Čerstvě použité nástroje špinavé od barvy 
namočíme do Přírodního čističe štětců  biopin a pořádně je vymácháme a něko-
likrát s nimi klepneme o dno nádoby. Poté je vypláchneme vodou, dokud voda 
není zcela čistá. Silně zaschlé, ušpiněné nástroje necháme v Přírodním čističi 
biopin ponořené přes noc, poté s nimi vícekrát klepneme o dno nádoby a vype-
reme je v čisté vodě. Výborně se hodí k uchovávání nástrojů v otevřené nádobě, 
neboť Čistič štětců biopin se skoro neodpařuje. Extrémně vydatný, zbarvení 
Čističe štětců zbytky barev a laků nesnižuje jeho rozpouštěcí schopnosti. 

Skladujeme dobře uzavřené, mimo dosah dětí, v chladu. Chraňte před mrazem.

V neotevřeném obalu skoro neomezená trvanlivost.  

0,75 l

Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracovávání proniknout do půdy 
ani nevylévejte do okolního prostředí!  Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu 
mohou být vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly 
patří do v daném místě obvyklých recyklačních kontejnerů. 
(EAK-Nr. 080112). 

Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.  
Chraňte před dětmi. 
Obsahuje citrus sinensis. Může vyvolávat alergické reakce. 




