
Pramoninis universalus valiklis  
CLINO 11 MOST (koncentratas) 

PRAMONINIS UNIVERSALUS VALIKLIS CLINO 11 pasižymi toliau nurodytomis savybėmis ir naudojimo galimybėmis. 
 

1. Naudotojai 

Galinga valymo priemonė, skirta pramoniniam naudojimui, įrangos valymui, geležies, plieno 

nuriebalinimui ir kt. Produktą galima naudoti maisto pramonėje. 
 

2. Universalumas 

Preparatą galima kaitinti iki 90 °C ir taip gerokai padidinti jo valomąsias savybes. Vidutinė 

valymo trukmė priklauso nuo šalinamų nešvarumų tipo. Plonas alyvos sluoksnis bus pašalintas 

maždaug po 30–120 sekundžių, storesniam sluoksniui pašalinti prireiks daugiau laiko. Valymas 

vyksta sparčiau, jei preparatas pašildomas arba kartu naudojamas šepetėlis ar kempinė. 
 

3. Paskirtis 

Universalus valiklis CLINO 11 veikia veikliųjų medžiagų principu – sumažina nešvarumų 

paviršiaus įtempimą ir taip atskiria juos nuo metalo paviršiaus. Priemonė yra kompaktiška ir itin 

veiksmingai šalina nuo paviršių alyvos, riebalų ir baltymų nuosėdas. Kraujo, vabzdžių ar variklio 

tepalų likučius CLINO 11 pašalina taip pat lengvai. 
 

4. Ekologiškas 

Universalus valiklis yra biologiškai skaidus, atitinka Europos Sąjungos rekomendacijas dėl 

ploviklių ir biologinio skaidumo. Pagal pavojingų medžiagų įstatymą jis nėra nei nuodingas, nei 

kenksmingas sveikatai. CLINO 11 sudėtyje taip pat nėra fosfatų. 
 

5. Savybės 

Universalus valiklis CLINO 11 yra didelės koncentracijos nedegi medžiaga (nekelia gaisro ir 

sprogimo pavojaus). Geležies ar plieno elementai, plaunami šiuo preparatu nepradės sparčiau 

rūdyti, nes jis užtikrina trumpalaikę apsaugą nuo korozijos. 
 

6. Naudojimas 

CLINO 11 galima naudoti neskiestą arba sumaišytą su vandeniu iki santykio 1:40. Mišinys turėtų 

priklausyti nuo šalinamų nešvarumų tipo, laipsnio ir įsisenėjimo lygio. Valomą medžiagą reikia 

purkšti naudojant purkštuvą PRO 360 0,5 l MOST arba PRO 360 1 l PUMP MOST ir pan. 

Tuomet valymo priemonė prasiskverbia po teršalais ir priverčia juos plūduriuoti virš medžiagos 

paviršiaus, todėl juos lengva pašalinti. Naudojant slėginį šepetį arba purkštuką galima dar labiau 

paspartinti procesą. Padidinus temperatūrą taip pat padidėja proceso efektyvumas. Nuo 

paviršiaus atsiskyrusius nešvarumus galima nuvalyti, nuplauti arba nuskalauti švariu vandeniu. 

Anoduotiems ar cinkuotiems paviršiams produktas turėtų būti naudojamas tik prieš tai jį 

praskiedus, nes apsauginė metalo danga (aliuminio oksidai, alavo danga) gali būti pašalinta 

kartu su nešvarumais. 

 
 

 

 

 

Purkštuvas PRO 360 

1 L PUMP MOST 
Nr. kataloge 84 12 100014 

 
 

Atkreipkite dėmesį, kad šis valiklis neskirtas naudoti anoduoto aliuminio, apsaugoto cinkavimu, valymui. Leidžiama naudoti preparato ir vandens 

tirpalą santykiu 1:40. Priešingu atveju nuo metalo paviršiaus gali būti pašalintos cheminės dangos. 
 

Rekomendacijos naudotojui 

Dirbtuvių įranga ir darbo stalai ir kt.  iki 1:30 (šiltas arba šaltas)  

Įrankiai  iki 1:30 (šiltas arba šaltas) 
Remonto darbų, gamybos medžiagos  iki 1:40 (šiltas arba šaltas) 

Grindys ir darbo vietos  nuo 1:1 iki 1:10 (šiltas arba šaltas) 

Plieno nuriebalinimas  nuo 1:10 iki 1:20 (iki 80 °C) 

Cinko nuriebalinimas  1:30 (iki 80 °C) 

Aliuminio nuriebalinimas  1:30 (iki 80 °C) 

Žalvario nuriebalinimas  1:30 (iki 80 °C) 

Vario nuriebalinimas  1:30 (iki 80 °C) 

Pavarų ir guolių nuriebalinimas sutirštintas (aukšta temperatūra) 

Alyvos talpyklų valymas  iki 1:10 (iki 80 °C) 

Konteinerių valymas  iki 1:100 (aukštas slėgis, aukšta temperatūra) 

Alyvos likučių šalinimas  iki 1:5 (iki 80 °C) 

Šakiniai krautuvai  iki 1:30 (šiltas arba šaltas) 

Sunkvežimiai  iki 1:100 (aukštas slėgis, aukšta temperatūra) 

Tentiniai stogai, brezento tentai  iki 1:100 (aukštas slėgis, aukšta temperatūra) 

Pastatų fasadai  iki 1:20 (šiltas arba šaltas) 

Betoninės grindys  iki 1:30 (šaltas arba šiltas) 

Transporto priemonės (lauko)  iki 1:30 (šaltas arba šiltas) 

 
 
 
 
 
 

„RYWAL-RHC“ Sp. z o.o. 

ul. Polna 140B, 87-100 

Torun export@rywal.com.pl 
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