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DEKACLEAN ULTRA 
UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ 

 
Charakteristika: 
 
Dekaclean Ultra je rychlý a účinný čisticí prostředek s univerzálním použitím. Dekaclean 
Ultra rychle schne, nezanechává zbytky a je vhodný pro různé povrchy. Dekaclean Ultra je 
ideální pro čištění a odmašťování podkladů pro lepení a těsnění specifickými produkty 
Dekalin. 
 

Oblast použití: 
 
Čištění povrchů z eloxovaného hliníku, oceli, mědi a mosazi; 
Čištění práškových laků; 
Čištění lakovaných kovů; 
Čištění keramického potahu na skle; 
Čištění polyesteru (GRP), ABS, PVC, Polyuretanu, PMMA, Polykarbonátu; 
Odstranění nevytvrzených tmelů a lepidel na bázi MS-polymerů z podkladů a nástrojů. 
 
Vlastnosti: 
 
Rychlé schnutí; 
Povrch zanechává dokonale čistý, suchý a bez nečistot; 
Vysoce účinné a ekonomické použití. 
 

Návod na použití: 
 
Podklady by měly být nejprve otřeny čistou látkou, která nepouští vlákna, navlhčenou 
Dekacleanem Ultra. V případě, že je podklad silně kontaminovaný, opakujte postup ještě 
jednou. Lepidlo / tmel může být aplikován po krátké době schnutí. Poznámka: Doporučuje se 
provést předběžnou zkoušku na malém kusu, abyste zkontrolovali, zda Dekaclean Ultra 
nebude mít vliv na podklad. V případě pochybností se obraťte na zástupce Dekalin. 
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TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota 

Hustota (20°C) Cca 0,785 kg/ litr 
Doba schnutí (20°C) Cca 3 min 
Teplota odvětrání Cca 13°C 
Barva Průhledná 

 
Skladování 
 
DekaClean Ultra lze skladovat po dobu 24 měsíců v uzavřeném (neotevřeném) obalu na 
suchém místě při teplotách mezi + 5 ° C a + 30 ° C. 
 

Balení 
 
1 litr, láhev 
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