
        

PRŮMYSL 

 
 

 

Prostředky do mycích automatů 
   

Popis: Vysoce koncentrovaný silný průmyslový čistič podlah 
Aplikace: Dobře odstraňuje běžné i silné znečištění, mastnotu, karbon, rez a další typy znečištění. 
Vhodný pro: Mytí všech povrchů odolných proti silně alkalickým prostředkům.  

Průmyslové podlahy. 
Pro všechny typy čistících strojů. 

A-Clean 304 
pH 13.2 
Ředění až 1:200 

Výhody: Výkonnost. Velmi silný antistatický čistič, rychle proniká a rozpouští silné znečištění.  
Ekonomický. Excelentní cena za m2. 

   

Popis: Vysoce koncentrovaný čistič podlah 
Aplikace: Dobře odstraňuje běžnou špínu, mastnotu, karbon, rez a další typy znečištění. 
Vhodný pro: Mytí všech vodě odolných povrchů. 

Průmyslové podlahy, dlažby v hyper- a supermarketech apod. 
Pro všechny typy čistících strojů. 

A-Clean 142+ 
pH 9.9 
Ředění až 1:150 

Výhody: Výkonnost. Silný antistatický čistič, rychle penetruje a rozpouští znečištění. 
Ekonomický. Excelentní cena za m2. 

   

Popis: Silný čistič podlah určený pro denní údržbu podlahových krytin 
Aplikace: Dobře odstraňuje běžnou špínu, mastnotu a další znečištění. Rozpouští stopy od pryže. 
Vhodný pro: Kámen, PVC, pryž, asfalt a většina plastových podlah jako epoxidové a polyuretanové 

podlahy. 
Pro všechny typy čisticích strojů i manuální použití. 

   

R-Clean Vertaclean 
pH 11.5 
Ředění až 1:100 

Výhody: Bezpečnost. Bezpečný pro materiál, povrch i obsluhu. 
Efektivita. Výkonný denní čistič, působí preventivně před nutností používání silných 
přípravků na řešení problémů. Ekonomický. Excelentní cena za m2. 

 

Odmašťovací prostředky pro podlahy a nářadí 
   

Popis: Vysoce koncentrovaný odmašťovací prostředek na vodní bázi 
Aplikace: Rychlé odstranění mastnoty, minerálních olejů, sazí a špíny z nářadí, podlah, motorů, atd. 
Vhodný pro: Většinu vodě odolných povrchů. Dokonale čistí průmyslové povrchy, podlahy, nářadí, 

stroje a zařízení. Výrobní závody, autoservisy, vozidla apod. Středně pěnivý. 
Jednokotoučové stroje. Mycí automaty jen v případě výrazně zamaštěných podlah. 

A-Clean 111 
pH 12.5 
Ředění až 1:250 

Výhody: Výkonnost. Vysoce koncentrovaný, rychle proniká a rozpouští silnější vrstvy mastnoty, 
např. hydraulický olej. Schopnost emulgovat s velkým množstvím oleje. 
Bezpečnost. Neobsahuje agresivní komponenty, je bezpečný pro materiál. Na rozdíl od 
řady odmašťovacích prostředků biologicky odbouratelný. 
Prevence. Používání A-Clean 111 zabraňuje vytváření vrstev olejů a mastnoty.  

   

Popis: Velmi silný, ale bezpečný odmašťovací prostředek pro hliník 
Aplikace: Všechny situace, kdy je potřeba zbavit hliník i silných vrstev mastnoty, aniž by docházelo 

k poškozování materiálu. 
Vhodný pro: Nádrže, letištní vozíky, motory apod.  

Středně pěnivý. 

A-Clean WL 
pH 12.5 
Ředění až 1:250 

Výhody: Nekorozívní. Nahrazuje všechny druhy agresivních alkalických prostředků odstraňujících 
nánosy oleje za současného poškozování povrchu hliníku. 
Výkonnost a efektivita. Možnosti ředění až do 1:300. 

   

Popis: Velmi silný průmyslový čistič  
Aplikace: Rychle čistí různé typy silného průmyslového znečištění, obzvláště efektivní na všechny typy tvrdých a přilnutých vrstev oleje, 

latexů, polymerů apod.  
Vhodný pro: Čištění podlah (základní a stripping), vozidel (kopolymerní vosky), cisteren a nádrží (latexy apod.) 

Nízce pěnivý. 

A-Clean 240 
pH 12.5 
Ředění až 1:250 

Výhody: Všestrannost. Řeší různé vážné problémy čištění. 
   

Popis: Velmi silně alkalický univerzální pěnivý čistící a odmašťovací prostředek 
Aplikace: Rychlé odstranění nečistot a mastnoty. Odmašťuje do hloubky a snižuje kluzkost. Proniká rychle do špíny, kterou oddělí od 

povrchu. 
Vhodný pro: Většinu vodě odolných povrchů. Dokonale čistí průmyslové povrchy, podlahy, stroje a zařízení. 

Výrobní závody, tiskárny, balírny masa, potravinářský průmysl apod.  

S-Clean Baso 355 
pH 13.6 
Ředění až 1:50 

Výhody: Všestrannost. Řeší většinu problémů spojených se silnou a zažranou špínou a mastnotou. 
Bezpečnost: Netoxický, nehořlavý, obsahující antikorozívní látky pro železo a ocel. Biologicky odbouratelný.  
Ekonomičnost. Nesrovnatelně nízká cena za litr čisticího roztoku. 

 

Vysokotlaké čisticí prostředky 
   

Popis: Koncentrovaný silně alkalický pěnivý čisticí prostředek. Vhodný pro všechny 
typy pěnovacích systémů 

Aplikace: Odstranění nečistot způsobených karbonem, výfukových plynů, olejů a dalších typů 
znečištění. 

Vhodný pro: Většinu vodě odolných povrchů. Odstraňuje mastnotu, statickou špínu. Čistí nářadí, stěny 
a podlahy, vozidla, plachty, nástroje, tiskařské lisy, tunely, syntetické materiály. 

A-Clean 244 
pH 13.0 
Ředění až 1:100 

Výhody: Pěna. S pěnovacími systémy vytváří hustou pěnu, která přilne ke svislým povrchům a 
umožňuje delší působení přípravku. 
Efektivita. Čistí rychle a bezpečně i bez použití kartáčů.  

 

Tekutý osvěžovač vzduchu 
   

Popis: Vysoce koncentrovaný, dlouho aktivní osvěžovač vzduchu s citrónovou vůní 
Aplikace: Eliminuje nechtěné pachy. Vodou ředitelný.  
Vhodný pro: Skladovací a dopravní nádrže, čistírny odpadních vod, kontejnery na odpad, sanitární prostory, prádelny apod. 

A-Clean Airfresh 
pH 8.0 
Ředění až 1:450 

Výhody: Dvojí účinky. Je možné jej použít i jako slabší čistící prostředek. 
Efektivita. Vysoce koncentrovaný, dlouho aktivní. 

 



        

 

 

Průmyslové čističe, rozpouštědla, odmašťovací a odvápňovací přípravky  
 

 

Čisticí přípravky na bázi rozpouštědel 
   

Popis: Lehce alifatický odmašťovací prostředek rozpustný ve vodě. Bez zápachu. Bod vzplanutí ± 87 °C.  
Aplikace: Odstranění olejů a mastnoty, asfaltu, bitumenu, dehtu a vazelíny, parafínových vosků apod. 
Vhodný pro: Obzvláště vyvinutý pro otevřené mycí stoly.  

Odmašťuje díly, plechové výrobky, nářadí, části motorů, filtry, lakované povrchy, štětce a válečky, betonové podlahy.  
Mycí stoly, parní systémy, kartáče anebo jako před-namáčecí prostředek. 

A-Clean 1000 
pH 6.0 
Ředění až 1:20 

Výhody: Bezpečnost. Bezpečný odmašťovací prostředek pro řadu průmyslových aplikací, možnost oplachu. 
Bez zápachu. Příjemný pro práci, obzvláště v uzavřených prostorách. 
Efektivita. Vysoký bod vzplanutí znamená dlouhou dobu působení před odpařením přípravku. 

   

Popis: Rychle se odpařující lehce alifatický odmašťovací prostředek. Ve vodě nerozpustný. Bod vzplanutí ± 62 °C. 
Aplikace: Čistí stroje, součástky a nářadí od olejů, maziv, asfaltu, bitumenu, tmelů, silikonu, lepidel a ostatních nečistot. Bezoplachový. 
Vhodný pro: Mechanické součástky, části motorů, plechové výrobky, filtry, podlahy, nádrže, elektro součástky, lakované plochy, skla a 

kovy. Neleptá plasty. Průmyslové podniky a autoopravny. 
Mycí stoly, kartáče anebo jako před-namáčecí prostředek. 

A-Clean 230 
pH 6.0 
Ředění 1:0 

Výhody: Univerzálnost. Bezpečný univerzální čistící a odmašťovací prostředek.  
Bez zápachu. Příjemný pro práci, obzvláště v uzavřených prostorách. 
Efektivita. Rychle se vypařuje a nezanechává mastné stopy. 

   

Popis: Rychle se odpařující aromatický odmašťovací prostředek nerozpustný ve vodě. Bod vzplanutí ± 41 °C.  
Aplikace: Odstranění olejů a mastnoty, asfaltu, bitumenu, dehtu a vazelíny, parafínových vosků apod. 
Vhodný pro: Odmašťuje díly, plechové výrobky, nářadí, části motorů, filtry a nádrže. 

Parní systémy, kartáče anebo jako před-namáčecí prostředek. 

A-Clean 1100 
pH 6.0 
Ředění až 1:20 

Výhody: Účinnost. Rychle penetruje a rozpouští i nejsilnější znečištění.  
Možnost oplachu. Skvělý také v kombinaci s vysokotlakým oplachem.  

   

Popis: Rychle se odpařující aromatický odmašťovací prostředek. Ve vodě nerozpustný. Bod vzplanutí ± 41 °C.  
Aplikace: Čistí stroje, součástky a nářadí od olejů, maziv, asfaltu, bitumenu, tmelů, silikonu, lepidel a ostatních nečistot. 
Vhodný pro: Mechanické součástky, části motorů, plechové výrobky, filtry, podlahy, nádrže, elektro součástky, lakované plochy, skla a 

kovy. Neleptá plasty. Průmyslové podniky a autoopravny. 
Mycí stoly, kartáče anebo jako před-namáčecí prostředek. 

A-Clean 235 
pH 6.0 
Ředění 1:0 

Výhody: Účinnost. Rychle penetruje a rozpouští i nejsilnější znečištění. 
Efektivita. Rychle se vypařuje a nezanechává mastné stopy. 

 

Kyselé čisticí přípravky 
 

Oxidace, vodní kámen, řasy, rez, minerální sedimenty, kaly, vápnité usazeniny 
 

Popis: Kyselý čisticí přípravek pro čištění uzavřených systémů 
Aplikace: Odvápnění průmyslových zařízení jako nádrží, potrubí, výrobních jednotek, výměníků a 

také stěn a podlah.  
Vhodný pro: Potravinářský průmysl – mlékárny, pivovary, masný průmysl aj. (mj. odstraní pivní kámen, 

mléčný kámen, kotelní kámen aj.) 
Řada dalších průmyslových odvětví.  

S-Clean  
Baso Nova 
pH 1.0 
Ředění až 1:25 

Výhody: Nízce pěnivý. Vhodný pro čištění uzavřených systémů.  
Bezpečnost. Na rozdíl od řady přípravků pro stejné účely neobsahuje kyselinu 
chlorovodíkovou, výpary nejsou žíravé. Bezpečný pro ocel, plasty a kámen odolný proti 
kyselinám. Na hliníku a zinku zkraťte dobu působení. 

   

Popis: Bezpečný kyselý čisticí přípravek s efektivními povrchově aktivními látkami 
Aplikace: Odstranění vodního kamene a jiných vápnitých usazenin, mastnoty, rzi a oxidace ze všech 

omyvatelných povrchů. 
Vhodný pro: Pravidelné a časté použití. 

Např. hygienická zařízení, skleněné stěny, dlažby, hliníkové a nerezové povrchy apod. 

A-Clean 505 
pH 1.0 
Ředění až 1:20 

Výhody: Vůně. A-Clean 505 je příjemně parfemovaný. 
Dvojí účinky. Ve stejnou chvíli odstraňuje vodní kámen a oxidaci, ale i mastnotu.  
Bezpečnost. Ve srovnání s přípravky s obdobnými účinky podstatně bezpečnější pro práci. 
Povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné. Bezpečný pro povrchy jako měď, 
mosaz, nerez, hliník, keramika atd.  
Ochrana. Obsahuje látky vyplňující póry materiálu a zanechává lesklý povrch.   

    

Popis: Silný kyselý přípravek na renovaci hliníku a nerezu 
Aplikace: Odstranění vodního kamene a jiných vápnitých usazenin, rzi a oxidace, mastnoty a olejů ze všech 

omyvatelných povrchů. 
Vhodný pro: Základní čištění a řešení problémů. 

Stavebnictví, zpracování hliníku a nerezu, myčky nákladních vozidel (nádrže, kola) a silně znečištěné dlažby. 

A-Clean 516 
pH 1.0 
Ředění až 1:20 

Výhody: Účinnost. A-Clean 516 řeší řadu čisticích problémů, které nemohou být vyřešeny s jinými přípravky. 
Ochrana. Obsahuje látky vyplňující póry materiálu a zanechává lesklý povrch. 

   

Popis: Silná směs kyselin na anorganické znečištění 
Aplikace: Odstranění silných vrstev vodního kamene a jiných vápnitých usazenin, kotelního kamene, zbytků malty, rzi, 

řas, minerálních usazenin atd.   
Vhodný pro: Základní čištění a řešení problémů. 

Čištění keramických povrchů při zanedbané údržbě mycích linek, bazénů, sanitárních prostor apod. 
Předkolaudační úklid ve stavebním průmyslu – odstranění zbytků a skvrn od malty, betonu a cementu.   

 

A-Clean 528+ 
pH 2.5 
Ředění až 1:15 

Výhody: Bezpečnost. Při zachování stejných účinků je výrazně bezpečnější než řada základních a agresivních kyselin. 
Může být bezpečně používán na většině kovů včetně mědi, mosazi, hliníku a lakovaných povrchů. Obsahuje 
inhibitory na ochranu kovů. Všestrannost. Řeší řadu problémů ohledně anorganických typů znečištění.  
Dvojí účinky. Ve stejnou chvíli odstraňuje anorganické znečištění a mastnotu.  

 

PŘÍPRAVKY OBJ. ČÍSLO BALENÍ   PŘÍPRAVKY OBJ. ČÍSLO BALENÍ  
A-Clean 111 111/25 25 l   A-Clean 1100 1100/25 25 l  
A-Clean 142+ 142/25 25 l   A-Clean Airfresh AIR/25 25 l  
A-Clean 230 230/25 25 l   A-Clean WL WL/25 25 l  
A-Clean 235 235/25 25 l   R-Clean Vertaclean Q1226760 2 x 5 l  
A-Clean 240 240/25 25 l   S-Clean Baso 355 355/20 20 l  
A-Clean 304 304/25 25 l   S-Clean Baso Nova Q1106020 20 l  
A-Clean 516 516/25 25 l   
A-Clean 528+ 528/25 25 l   
A-Clean 1000 1000/25 25 l   
     

 Dodává:                                     ZETRADE                              
Tel.: 607 993 834 ● Fax: 519 373 229 ● E-mail: info@zetrade.cz      

 


