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NÁVOD K POUŽITÍ 
Odmašťovací kapalina AQ UNIVERSAL 

AQU 001, AQU 005, AQU 025, AQU 200 
 
Popis výrobku: 
Odmašťovací kapaliny řady AQ jsou vyvinuty a vyráběny tak, aby škodily životnímu prostředí, jak 
z hlediska výroby, tak z hlediska použití a následné likvidace, co nejméně. Tyto odmašťovací 
kapaliny jsou netoxické, nevypařují se a jsou nehořlavé, na rozdíl od odmašťovacích přípravků na 
bázi rozpouštědel a ropných látek. Odmašťovací kapalina AQU je slabě koncentrovaný roztok 
určený k přímému použití..  
 

Doporučené poměry ředění: 
Minimální poměr ředění :   5:1 
Maximální poměr ředění : 100:1 
Ředidlo : voda 
 

Použití: 
Zředěné roztoky AQ UNIVERSAL jsou vhodné pro odmašťování ploch silně znečištěných oleji a 
tuky a ropnými látkami. AQ UNIVERSAL působí na dlouhé řetězce tuků a olejů tak, že je štěpí na 
kratší a tím napomáhá další biodegradaci. Tento výrobek je vhodný pro profesionální použití. AQ 
UNIVERSAL dokonale odstraňuje tuky a ropné látky z vozovky, podlahy nebo z jiného povrchu, 
aniž by zanechávala skvrny nebo narušila podklad. Je vhodný především pro dočišťování. 

 
Návod na použití: 

1) Při práci doporučujeme používat ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky 
2) Odmašťovací kapalinu nalijte na znečištěné místo. 
3) Pomocí kartáče nebo jiného vhodného nástroje vetřete kapalinu do čištěného povrchu. 
4) Nechte působit a opláchněte. 
5) Opakujte postup do úplného odmaštění 
6) Pro odstranění silně znečištěných míst se zatuhlými tuky a oleji můžete místo předmýt 

pomocí kapaliny AQM. Pak  dočistěte pomocí ředěného roztoku AQ 2000 nebo AQ 
UNIVERSAL. 

7) Použitou kapalinu odsajte vhodným typem sorbentu – SK nebo DN1 nebo s pomocí 
textilního sorbentu úklidového. 
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Varování: 
Je zakázáno použití odmašťovací kapaliny AQ UNIVERSAL pro likvidaci ropných havárií 
v prostředí: 

- vodních toků, vodních zdrojů a pramenů 
- nezpevněných ploch, zejména v prostředí s možným ohrožením povrchových a 

podzemních vod 
- ploch a komunikací odvodněných kanalizací (v případě silně koncentrovaných 

roztoků) nebo odvodněných do povrchových vod. 
 
 

 

Likvidace: 
Povrchově aktivní látky obsažené v tomto odmašťovacím prostředku jsou plně biologicky 
odbouratelné dle kriterií biodegradability stanovenými ve Směrnici ES č. 648/2004 o 
detergentech. Všechna rozpouštědla jsou biodegradabilní podle metod testování OECD. Výrobek 
může být bezpečně a plně zlikvidován v čistírnách odpadních vod. 

 
Příklad použití: 
Odmaštění dlažby na benzinové pumpě. 

 

 
 

 
 


