
 CLEAN-SMART B&P
(zejména pro dopravní pásy a lakovací linky) 

Pro každodenní a efektivní čištění dopravních pásů 
v lakovacích linkách a stříkacích automatech. Díky své 
vynikající čisticí síle jsou odstraněny i přischlé zbytky 
materiálů (barev i laků) na vodní bázi.
 
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
+ obsahuje 0,1 % těkavých organických látek (VOC)*
+ vynikající čisticí účinek bez tvorby pěny
+ žádné ucpávání trysek nebo rosolovatění
+ naše doporučení: pro denní čištění smíchejte 2:1  
 s vodou a pro intenzivní čištění smíchejte 1:1 s vodou 

Balení 20 litrů 8015 00021020
 600 litrů 8015 00021092

 CLEAN-SMART 2K
(zejména pro systémy 2K) 

Optimální doplňkový produkt pro čištění 2K 
stříkacích zařízení. Efektivně vyčistí tužidlovou 
část zařízení a je šetrnější k životnímu prostředí 
než běžné čištění acetonem. Zabraňuje vytvrzení 
a tím ucpání tužidlového okruhu v zařízení, což 
znamená, že nedochází k žádným poruchám nebo 
poškozením systému. Vhodný pro všechna vodou 
ředitelná tužidla od ADLER.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
+ ekologická alternativa k acetonu  
 (přibližně o 50 % nižší emise VOC)
+ vynikající čisticí síla
+ nedochází k rosolovatění ani ucpávání
+ úspora nákladů díky menšímu počtu poruch 
 a poškození systému
 
Balení 25 litrů 8075 00021025

Prohlédnout  
PRODUKTY
www.lakyadler.cz

 UŠETŘETE ČAS, NÁKLADY A VOC
s inteligentními čisticími systémy od ADLER

*podle směrnice 1999/13/EG
Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce ADLER.



CLEAN-SMART GEL

Speciální gelový přípravek Clean-Smart Gel zajišťuje silné 
a šetrné čištění lakovacích linek, a dokonce z linek od-
straňuje zbytky lepidel. Gel tak významně snižuje riziko 
ucpání trysek a umožňuje tak efektivní výrobní proces 
díky menšímu počtu poruch nebo poškození systému.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
+ nízký obsah VOC 
+ vynikající čisticí síla díky gelové konzistenci
+ důkladný a šetrný
+ prodlužuje životnost systémů
+ žádné ucpání trysek a poruchy nebo poškození
+ varování: používat neředěný! 

Balení 20 kg 8060 00021020

Vybírejte z našeho
KATALOGU
www.adlercesko.cz

Počínaje různými ochrannými 
rukavicemi a čisticími sadami 
až po správné filtry – vše, co 
souvisí se správným čisticím 
příslušenstvím, najdete  
v našem katalogu profesionál
ního příslušenství

www.adlercesko.cz
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