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LINKA 
 

Prostředek na mytí minerálních olejů 

Použití přípravku:  Linka je pěnivý slabě alkalický čistící a odmašťovací prostředek 
určený pro mytí minerálních olejů, sazí a dopravní techniky včetně letadel. Linka má při mytí 
nečistot vysokou odmašťovací a emulgační účinnost. Účinnost lze zvýšit pomocí běžných 
alkalických odmašťovačů. Použité suroviny splňují požadavky na biologickou odbouratelnost 
v odpadních vodách. Při vysokém obsahu přípravku nelze odpadní vody běžným způsobem 
deemulgovat. 

Technologie aplikace přípravku:  Aplikuje se manuálně jako 0,1% roztok nebo pomocí 
napěňovacího zařízení v koncentraci 1 – 5 %. Prostředek velmi účinně snižuje povrchové 
napětí, což může komplikovat odsátí nečistoty z podlahy. S teplotou, časem a mechanickým 
působením vzrůstá mycí účinek. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Vzhled:  čirá kapalina žluté až okrové barvy 
sušina (%):                      53 - 59    
pH (1 % roztok, 20 °C): 10 - 12   
 

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nenasákavé povrchy, které lze mýt 
vodou. Je vhodný i pro mytí lehkých kovů. Železné povrchy nejsou při schnutí chráněny před 
korozí. Složitější aplikace je třeba předem odzkoušet, aby se předešlo možnosti poškození. 
Přípravek nemá přijít do styku se silnými kyselinami. Dlouhodobé působení odstraňuje barvy 
a způsobuje botnání pryží. 

Údaje o nebezpečnosti přípravku:       
Přípravek obsahuje: více než 30 % neionických tenzidů a méně než 5 %  anionických tenzidů  
Klasifikace přípravku:           Xi  Dráždivý 
 
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:  R 38 - 41  Dráždí kůži. Nebezpečí 

vážného poškození očí. 

S 2-26-27-28-37/39-45 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte 
veškeré kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto 
označení).  
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Pokyny pro manipulaci a skladování: 
Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není 
povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti. 
Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo 
jiné zdroje vznícení. Nekuřte. 
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 
až + 25 0C.  Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy. 
 
 

Informace pro přepravu:  Není nebezpečné zboží pro přepravu. 
 
Likvidace zbytků:  Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po 
naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními 
předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek firmě 
EKO-kom. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený 
vratný obal odkoupí výrobce zpět. 
 
Balení:    10 kg   PE kanystr  
                                                            40 kg  PE soudek (vratný)   


