
 

 
  

TECHNICKÝ LIST 
SGBA60 – Čistič chladničky 

 
POPIS PRODUKTU: 
Kombinuje vysokou účinnost, šetrnost k povrchu a zároveň chrání povrch. Svým složením je 
vhodný k pravidelnému čištění a k čištění znečištěných ploch. Ideální pro pracovní plochy, na 
nářadí, technické vybavení, plasty, gumové díly, barvené a lakované povrchy, optiku, elektroniku, 
LCD, sklo a citlivé plasty, nerez, polykarbonát, a také pro kompletní údržbu administrativních 
prostor.  
 
HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU: 

ü Čistí a chrání povrch v jedné aplikaci   
ü Výrazně zamezuje následnému znečištění – snadné čištění 
ü Odstraňovač biologických nečistot   
ü Účinný čistič živočišných, rostlinných a minerálních olejů  
ü Výborně odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz na skle atd.)   
ü Odstraňuje mastnotu a provozní nečistoty   
ü Ideální pro odmaštění barvených a lakovaných povrchů 

 
SGBA60 je specificky vyvinutý jako NANO čistič a ochrana pevných materiálů (např. sklo, barvené 
a lakované povrchy, nerez ocel, smalt, citlivé syntetické materiály, polykarbonáty, plexiskla, atd.). 
SGBA60 je bez rozpouštědlový čistič na bázi speciálních tenzidů, které jsou absolutně beze 
šmouh a stop na povrchu. Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím efektem 
chrání ošetřený povrch od zamlžení, znečištění a hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje 
následné čištění. SGBA60 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice 
jednoduchým odstraňováním široké škály nečistot na plochách. 
 
Ochrana a čištění ve strojírenském průmyslu  
Pouhé odmaštění v dnešní době nestačí a proč ̌ taky, když jedním úkonem můžeme vyčistit a 
zároveň ošetřit povrch. Také velmi přibývá citlivých materiálů, na které nemůžeme použít ředidla. 
Doporučené aplikace jsou na různých površích s následnou ochranou proti zamlžení (čidla, 
snímací zařízení, LCD, LED, foto a video, průzory atd.), znečištění, usazování vápenatých a 
minerálních povlaků, a hlavně vynikající hydrofobilita s re trakcí.  
Dnešní povrchy (barvy a laky, sklo, plasty, polykarbonáty, plexiskla a další citlivé materiály) jsou 
velmi nákladné. Jejich údržba je nákladná a hlavně specifická. Jednoduché cenově dostupné 
čištění a ochrana proti znečištění je dnes nutností.  
 
Ochrana a čištění v údržbě a ve speciálních firmách  
Snižování cen zvlášť v údržbě, je trendem, který vytváří začarovaný kruh. SGBA60 zná cestu ven. 
Díky svému složení výrazně snižuje náklady na čištění, a to formou následné ochrany. Tím 
snižuje frekvence následného čištění a nákladů na práci.  
 
 
 
 



 

 
  

Ochrana životního prostředí a zdraví  
SGBA60 neobsahuje alkohol. Produkt je vyroben na bázi speciálních tenzidů v podobě 
nanoemulze, naprosto respektuje ochranu životního prostředí a nemá označení škodlivosti dle 
CLP. 
 

 

 
 
APLIKACE PRODUKTU: 
Produkt je připraven k přímému použití. Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně 
umyjte produktem SGC10 a opláchněte čistou vodou, poté použijte čistič SGBA60  
Ruční aplikace: hadříkem nebo houbičkou  
Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem  
Setření a vyleštění suchým a čistým hadříkem, stírací lištou nebo nejlépe mikrovláknem 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Produkt Počet vrstev 
Doba 

polymerizace 
Báze Vzhled Škodlivost 

SGBA60 1 15 min Derivát, voda Viskózní 
kapalina 

nemá 

Bod vzplanutí Barva PH Ochrana a separace proti 
nemá průsvitná 9-9,7 Vodě, zamlžení, nečistotám, minerálním 

usazeninám 


