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Очисний спрей Eurol Swift Clean INOX
Для очищення і захисту нержавіючої сталі

Опис:
Очисний спрей Eurol Swift Clean INOX спеціально 
призначений для очищення та захисту блискучих і 
матових поверхонь з нержавіючої сталі. Це продукт 
«потрійної дії». Він не тільки очищає та захищає, 
але також запобігає появі жирних забруднень, як-от, 
наприклад, відбитки пальців, прилипає до поверхні 
нержавіючої сталі і має антибактеріальні властивості. 
Eurol Swift Clean INOX Ідеальний для очищення та 
захисту кухонних виробів з неіржавної сталі, ліфтів, 
вуличних меблів та практично всіх інших машин, 
деталей або поверхонь нержавіючої сталі. Продукт не 
містить абразивів або мікронізованих пластмас, як-от 
ПТФЕ або силікон. Eurol Swift Clean INOX схвалений 
InS H1, що робить його придатним для випадкового 
контакту з продуктами харчування та використання у 
харчовій промисловості.

• InS H1, 1797557
• Придатний для випадкового контакту з продуктами 

харчування
• Немає небезпечних інгредієнтів
• Продукт не містить абразивів або мікронізованих 

пластмас, як-от ПТФЕ, тому не викликає подряпин
• Очищає та захищає поверхні з неіржавної сталі
• Має антиадгезивну дію щодо залишків їжі, 

відбитків пальців та інших жирних забруднювачів
• Придатний як багатофункціональне мастило
• Створює захист від корозії
• Має антибактеріальну дію
• Стійкий до УФ-випромінювання

• Не потрібує води
Очисний спрей Eurol Swift Clean INOX має такі характеристики:
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.
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Фізичні властивості:
Колір Жовтий

Щільність за 20 °C 0,9367 кг/л ASTM D 1298

Кінематична в’язкість за 40 °C 32 сСт ASTM D 445

Кінематична в’язкість за 100 °C 6,5 сСт ASTM D 445

Індекс в’язкості 162 ASTM D 2270

Інструкції із застосування:
• Струсніть аерозоль перед використанням
• Перед очищенням спочатку очистіть сильно 

забруднені поверхні відповідним очищувачем
• Нанесіть на чисту тканину або паперовий рушник і 

протріть поверхню з неіржавної сталі
• За необхідності протерти другий раз 

використовуйте чисту тканину


