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KORING 752-3 
(koncentrát) 

Odmašťovací prostředek pro finální mytí 
 
 
Určení: 

KORING 752-3 je biologicky odbouratelný, na vzduchu rozložitelný, vodný prostředek k odmašťování  
a čištění silně znečištěných povrchů, které jsou náročné z hlediska minimálních zbytkových nečistot, případně 
z estetického hlediska. Prostředek je určen pro mytí skla, keramiky, nerezové oceli, Al, PP, PE, PET a dalších 
plastů, i pro mytí karosérií.  
 
Aplikace: 

Prostředek je možné použít k odmašťování již za teplot nad 5°C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je 
nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je nutné prodloužit časy působení. (Přesná doba je závislá na aplikačním 
postupu, použitém zařízení, materiálu a jeho znečištění.)  

Po úplném očištění povrchu materiálu, ukončíme proces a roztok necháme okapat. Poté je možné provést 
dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu. 

Vzhledem k tomu, že prostředek neobsahuje žádné pasivační chemikálie, ani inhibitory koroze, je 
zapotřebí prostředek používat na takové materiály, které nejsou náchylné na tvorbu koroze. 

 
Výhody: 

- Vysoká účinnost. 
- Biologicky rozložitelný. 
- Rozložitelný na vzduchu. 
- Široké spektrum použití. 
 

Upozornění: 
Prostředek KORING 752-3 je dráždivý - dráždí kůži, oči a dýchací orgány. Silně odmašťuje pokožku. Proto 

ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat 
zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka promýt proudem čisté vody a vyhledat 
lékaře. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, umýt čistou vodou a ošetřit reparačním krémem. 

Prostředek je vhodný na mytí celé řady plastů (nejenom vyjmenovaných). Je však zapotřebí předem 
provést zkoušku. Není vhodný na PC, PS a některé pryže. 

Před použitím zamíchat. 
 
Skladování: 

Skladujeme v dobře uzavřených plastových nebo kovových nádobách bez přístupu přímého slunečního 
světla. Skladovací teplota 4 – 40°C.  
 
Exspirace: 
2 roky v uzavřeném obalu. 


