
POPIS: 
ONCKPN 330 GEL je vysoce alkalický čistící koncentrát pro mytí EXTRÉMNĚ ZNEČIŠ-
TĚNÝCH POVRCHŮ:

ONCKPN 330 GEL
Myje, odmašťuje, odstraňuje, vysokou alkalicitou dezinfikuje, dlouhá doba působení: až 12 
hod., odstraňuje připečené (zkarbonizované) zbytky tuků a mastnot, olejů, emulzí, paliv, 
ropných produktů a atmosférických nečistot, EXTRA silný čistič průmyslových podlah, Ide-
ální na svislé plochy a porézní materiály, extra vysoký obsah účinných látek, vhodný pro 
čištění teplých a horkých ploch 

APLIKACE: 
Produkt ONCKPN 330 GEL je nehořlavý, extra účinný čistící gelový koncentrát určený pro po-
užití v průmyslových provozech, teplárnách, plastikářském průmyslu. Ideální pro mytí svislých, 
porézních a členitých ploch (nerezové rozvody vody, vzduchu, kolejnicové dráhy u stropu), kde 
gel dlouho působí a tím zaručuje dokonalé umytí těchto ploch.

IDEÁLNÍ NA ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC, PRŮMYSLOVÝCH PLOCH, 
VÝROBNÍCH PROSTOR A SKLADŮ, SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH

Čistící koncentrát je určený k použití ve strojírenství a automobilovém průmyslu na mytí stro-
jů, motorů, výrobků, konstrukcí, dopravníkových řetězů, podvozků, forem, šablon, pracovních 
ploch, podlah, stěn a nářadí od olejů, vazelín a nečistot.
Odstraňuje biologické nečistoty, silikonové,minerální a syntetické tuky a oleje, vosky z vodou 
omyvatelných tvrdých povrchů (kovy, nerez ocel, sklo, obklady, dlažba, beton, smaltové 
povrchy). 

Umožňuje čištění ze všech povrchů místo těžkých uhlovodíků (které obsahují xylen, tech-
nický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlóru a bromu), např. ropné materiály, zbytky z 
hoření nebo zbytky ze spalování. V koncentrátu (gelu) a vyšších koncentracích může narušit 
nebo odstranit barvy, těsnění, NBR a silikonové „O“kroužky, gumu, barevné kovy  
a některé plastické hmoty.

ONCKPN 330 GEL je odpovědí na potřeby uživatelů při každodenním čištění nebo při od-
mašťovacích aplikacích, splňující tyto podmínky: 
• aplikace vyžaduje extra silný GELOVÝ odmašťovač
• aplikace čištění vyžadují absolutní čistotu - nesmí být aplikována toxická látka
• průběh aplikace vyžaduje nehořlavý produkt
• čištěné povrchy jsou citlivé na agresivní ředidla

Čistič karbonu 
a průmyslových nečistot 
ONCKPN 330 GEL
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ZPŮSOB POUŽITÍ:
Čištěnou plochu je nutné zbavit prachu a volných nečistot, tím se sníží spotřeba. Gel nanášejte 
umělým kartáčem, válečkem, štětcem (přírodní vlákna přípravek rychle rozloží) rovnoměrně  
a v dostatečném množství. Přípravek nechte působit do úplného rozvolnění nečistot: od 5min 
do hodiny, ale až několik hodin podle typu, zapečení a tloušťky. Působení přípravku můžete 
znovu obnovit zvlhčením povrchu. Rozvolněnou vrstvu odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem 
vody nebo tlakovou vodou. 

Po úplném odstranění povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, abyste odstranili po-
slední zbytky bazických složek. Přípravek nepůsobí na některé zpolymerizované syntetické 
pryskyřice - polyuretan, epoxy, polyester. Nepoužívat na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, 
hliník ani jiné lehké kovy - mohlo by dojít k jejich poškození.

Při použití naředěním, zřeďte vodou (nejlépe 60 – 70°C teplou), pro nástřik zvolte koncent-
raci 3 – 10%, pro ruční mytí 1 – 5%, pro mytí ponorem 2-5%. Čistící roztok lze nanášet sprejem, 
vysokotlakovým systémem a také ručně - mopem, houbou, hadrem atp., kdy necháme pů-
sobit 20-30 minut a potom povrch opláchneme dostatečným množstvím vody. Po smíchání  
s teplou vodou a za použití tlakových zařízení vybavených pěnovou koncovkou vytváří pěnu 
na mytí vertikálních povrchů, která velmi účinně odstraňuje veškeré nečistoty. Po opadnutí 
pěny důkladně opláchneme vodou.

Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody 
pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků 
předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost 
za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

SKLADOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech  
k tomu určených. 

Nevystavujte slunci.

Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými 
zdroji. Nekuřte. 

Chraňte před přímým slunečním zářením. 
Při používání může dojít ke vzniku elektrostatického náboje; při přečerpávání používejte pouze 
uzemněné potrubí (hadic). 

Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Používejte nejiskřící nástroje. 
Nevdechujte plyny a páry. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. 
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. 
Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

Skladovací teplota: minimum 0 °C, maximum 35 °C
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POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
POPIS PRVNÍ POMOCI 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte 
mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do sta-
bilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích 
cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí 
zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajis-
těte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. 

ZÁSTAVA SRDCE - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

PŘI VDECHNUTÍ
Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, ne-
nechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. 
Převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv. Zajistěte postiženého pro-
ti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření 
vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

PŘI STYKU S KŮŽÍ
Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, ho-
dinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud 
možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Po-
leptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. 
Poškozeného přikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou službu nebo za-
jistěte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud 
má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte 
neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo 
zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji 
lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě 
malého zasažení.

PŘI POŽITÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího 
traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VO-
DOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny. Vzhledem 
k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a ne-
zdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice 
nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvol-
ňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat 
zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic). K pití se postižený nesmí nutit, zejména má 
-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout 
ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšet-
ření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek). Nepodávejte 
žádné jídlo. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Podle 
situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.
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TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 
224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

OBSAHUJE: hydroxid sodný, (2-methoxymethylethoxy) propanol

Signální slovo: Nebezpečí
Informace pro přepravu: UN 1824
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 8 – Žíravé látky

BALENÍ: 25 kg, 100 kg (4x25 kg), 200 kg (8x25 kg)
Cenu se dozvíte u svého distributora.
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