
 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Продуктите EcoLine™ са на основата на 
възобновяем соев дериват и на соеви метилови 
естери. Метиловите естери се използват като 
разтворители в тази революционна, щадяща 
технология. Тези продукти, на основата на соевите 
зърна, осигуряват отлична смазка и са 
биоразградими. Продуктите EcoLine са екологично 
чисти и оставят висококачествен VCI 
антикорозионен защитен слой.  
 
Почистващият препарат/обезмаслител EcoLine™ е 
устойчив, разтварящ се във вода, почистващ 
препарат/обезмаслител, за почистване на упорити 
замърсявания за индустриално и търговско 
приложение. Продуктът е идеален за почистване 
на машини, инструменти, метални капаци, работни 
части, оборудване за хранително вкусовото 
производство, офис оборудване, подове, стени и 
табла. 
Почистващият препарат/обезмаслител може да се 
изпозлва върху всякакви метали в 
машиностроенето и техните сплави. За разлика от 
вредните и отровни разтворими почистващи 
препарати, почистващият продукт EcoLine ™ е 
безопасен при работа и е незапалим.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Екологично чист и биоразградим  
• Безопасен при употреба 
• Не съдържа ЛОС (летливи органични 
съединения) 
• Устойчив препарат  
• Изплаква се с вода, без остатъци 
 
 
 
 
 

• Не влияе върху адхезията, когато следва  
нанасяне на боя или покрития 
• Разделител за маслена/водна емулсия при 5 и 
10% концентрати 
• Осигурява многостранна антикорозионна защита 
на металите 
 
ХАРАКТЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Унивесрално почистващо приложение 
• Машини или двигатели, покрити с петна от грес 
или масло 
• Метални листи покрити с маслен или восъчен 
филм преди боядисването им 
• Поддръжка на офис оборудване, подове, стени и 
тоалетни 
• Отстраняване на временни покрития като 
продуктите VCI-368, VCI-369 or VCI-389 на Cortec 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
За общо почистване, почистващият 
препарат/обезмаслител EcoLine™ може да се 
разреди 20 - 50% във вода. За почистване на по-
замърсени места, нанесете почистващия препарат 
в неразреден вид, за да проникне през мръсотията.   
 
ЗАЩИТЕНИ МЕТАЛИ 
• Въглеродна стомана 
• Галванизирана стомана 
• Неръждаема стомана 
• Чугун 
• Алуминий и алуминиеви сплави 
• Мед и медни сплави 
 
ХАРАКТЕРНИ КАЧЕТСВА 
Външен вид            Прозрачна течност с тъмножълт 
                                 до кехлибарен цвят 
pH                            8 - 9 (1% разтвор) 
Съдържание на      48 - 52% 
нелетливо в-во  
Тегло                      (0.95 - 0.97 kg/l) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
СЪХРАНЕНИЕ И ПАКЕТИРАНЕ 
Почистващият препарат/обезмаслител EcoLine™ 
се предлага в бутилки от 470 мл, кофи от 55 литра, 
метални варели от 208 литра, в торби и насипно. 
Продуктът трябва да бъде запечатан преди да се 
съхрани. Срокът на годност на почистващият 
препарат/обезмаслител Ecoline™ е до 24 месеца.  
 

 
 
 
 
 
 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

вяПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


