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 Technický list 04/07 

 COSMOKLAR Color 
speciální čisti č 

OBLAST POUŽITÍ COSMOKLAR Color se používá jako tenzidový čistič s mycími 
účinky pro veškeré povrchy při výrobě a montáži plastových a 
hliníkových oken a dveří a při motážích fasád. 

COSMOKLAR Color se používá při výrobě a montáži okenních 
prvků a zejména pro pravidelnou péči o zabudovaná okna, dveře, 
dveřní výplně, žaluzie a okenice. 

COSMOKLAR Color je vhodný pro dokonalé vyčištění 
skleněných a vysoce lesklých povrchů, např. obrazovek PC, ale 
také kancelářského nábytku a mnoha plastových povrchů. 

COSMOKLAR Color se používá v mnoha odvětvích průmyslu 
jako intenzivní čistič, který má výborné čisticí účinky i při ředění 
s vodou 1:3 až 1:5. 

COSMOKLAR Color se vyznačuje zvlášť intenzivním, ale 
šetrným čisticím účinkem, je pH neutrální, šetrný k pokožce a má 
antibakteriální účinky. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

ZÁKLAD 

 

Vodný roztok tenzidů 

HUSTOTA podle EN 542 při + 20°C  cca 0,99 g/cm 3 

MINIMÁLNÍ TEPLOTA 
PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
     od + 5°C 

BOD VZPLANUTÍ       + 40°C 

BOD VZNÍCENÍ        + 425°C 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ COSMOKLAR Color před použitím protřepejte! 
COSMOKLAR Color naneste přímo z láhve pomocí 
nechlupatícího, mírně navlhčeného hadříku na čištěný povrch a 
po krátkém působení čistěte lehkým třením v podélném směru. 

Při čištění se zásadně vyvarujte krouživých pohybů! 

Nastříkání a delší doba působení zesilují čisticí účinek. 

Po čištění se povrch přetře mokrým hadrem. 

* Na lakovaných a plochách a plochách s kašírovanou fólií se 
může v případě příliš intenzivního čištění vytvořit lesk! 

* V případě použití na čištění elektrických a elektronických 
pracovních přístrojů je třeba při nanášení čisticího prostředku 
zajistit, aby nedošlo k postříkání elektrických konstrukčních prvků 
– hrozilo by nebezpečí zkratu! 

Pro silnější znečištění je k dispozici čisticí mléko COSMOKLAR 
a čisticí sada COSMOKLAR MR-Montage . 
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POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ Pro čištění skleněných ploch je k dispozici COSMOKLAR 
Glasrein . Jako čistič na bázi tenzidů s antistatickými účinky lze 
použít COSMOKLAR 776 . Jako technické čističe na bázi 
rozpouštědel jsou pro zpracování plastů k dispozici produkty 
COSMOFEN 20 (neleptavý, s antistatickými účinky), 
COSMOFEN 10 (lehce leptavý), v oblasti kovových konstrukcí 
pak čistič COSMOFEN 60,  COSMOFEN 65, COSMOFEN 70 a  
COSMOFEN 80. 

ULOŽENÍ COSMOKLAR Color  lze skladovat v originálním balení při 
teplotách +15°C až +25°C chrán ěný před přímým slunečním 
zářením.  
Neotevřený originální obal lze skladovat po dobu 12 měsíců. 
Před upotřebením protřepat! 

VELIKOST OBALŮ Polyetylénové láhve 500 ml, EJ 24 kusů / kartón 
Polyetylénové láhve 250 ml, EJ 30 kusů / kartón 
Polyetylénový kanystr 5 l, iné velikosti obalů, lahvičky 
s rozprašovačem a soukromé etikety nebo potisk lahví na 
objednávku. 

Údržbová sada „Premium“:  
1 lahvička čističe (200 ml) 
1 gumová ošetřující tyčinka (25 ml) 
1 lahvička speciálního oleje na kování (30 ml) 
1 hadřík z netkané textilie 
v malém kartonu vhodném pro zaslání poštou, EJ 10 údržbových 
sad. 

Údržbová sada „Basic“ (nepat ří ke skladovému standardu):  
1 lahvička čističe (200 ml), 
1 lahvička speciálního oleje na kování (30 ml) 
v blistrovém balení, EJ 12 údržbových sad. 

Veškeré obaly resp. láhve lze dodat v úpravě podle přání 
zákazníka. Jiné velikosti obalů na objednávku. 

ZNAČENÍ COSMOKLAR Color neobsahuje fosfáty ani žádné agresivní 
složky, je biologicky odbouratelný. 

COSMOKLAR Color nepodléhá povinnosti ozna čení ve 
smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách (GefStoffV). 

Další informace o manipulaci najdete v bezpe čnostním 
datovém listu podle 91/155 EHS. 

Výrobce: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG. Obchodní oblast – chemie, Hansastraße 2, D-35708 
Haiger.BRD Tel+49(0)2773/815-0, fax: +49(0)2773/815-200, E-mail: ch@weiss-chemie.de, http://www.weiss-
chemie.de 

Naše návody k použití, předpisy pro zpracování, údaje o výrobcích a výkonech a jiné technické údaje jsou jen obecnými 
směrnicemi; popisují pouze charakter našich výrobků (údaje o hodnotách / zjištění hodnot v okamžiku výroby) a prací a 
nepředstavují záruku ve smyslu § 443 německého občanského zákoníku (BGB). Kvůli rozmanitosti jednotlivých výrobků a 
jejich zvláštnostem (např. parametry zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je uživatel povinen výrobek sám otestovat; naše 
bezplatné aplikační poradenství poskytnuté slovem, písmem a pokusem, je nezávazného charakteru.   

 


