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RELÉN 34 
SNÍMAČ VOSKŮ 

Použití přípravku: Relen 34 je určen pro rychlé rozpouštění a odstranění aplikovaných 
starých voskových filmů, samolešticích přípravků a silně ulpěné nečistoty. Puron SW je 
vhodný pro čištění velkých ploch, má vysoký čistící účinek na většinu typů zašpinění. Přes 
vysokou alkalitu je Relen 34 poměrně šetrný k lakovaným materiálům, umělým hmotám a 
smaltům. Dále se používá pro čištění a úpravu povrchů před aplikací vosků.  

Technologie aplikace přípravku: Podle stupně zašpinění povrchu se používá v 
koncentraci 10 - 20 % ve studené vodě. Aplikační roztok Relen 34 se nanese na čištěnou 
plochu a nechá se 5 -10 minut působit. V případě nízkého stupně zašpinění se rozpuštěné 
nečistoty z čištěné plochy po uplynutí doby působení odstraní vytřením nebo mokrým 
vysavačem. Při vyšším stupni zašpinění se po předepsané době působení čištěná plocha ošetří 
drhnoucím strojem na podlahy (kartáče, PAD). Po důkladném odstranění nečistot z 
ošetřeného povrchu se nesmí povrch nechat zaschnout a ošetřená plocha se omyje čistou 
vodou. Před nanášením nových vrstev vosku je nutný důkladný oplach povrchu, aby zbytky 
prostředku nenarušily nanášený vosk. Zbytky prostředku neumožní kvalitní nanesení nové 
vrstvy a snižují odolnost nové voskové vrstvy.  

Vzhled: čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina  

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Hustota (20 0
pH (1 % roztok, 20 °C):  10,5 – 12,5 

C):    cca 1.1 kg/l 

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nenasákavé povrchy, které lze mýt 
vodou. Není určen pro speciální podlahy, které neumožňují mytí vodnými prostředky, nebo 
nesnáší vyšší hodnoty pH. Jsou-li pochybnosti o stabilitě materiálu je, vhodné přípravek 
předem odzkoušet.  

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: < 2 % Hydroxid sodný; < 5 %  neionické tenzidy 

   

Klasifikace přípravku:    Xi  Dráždivý 
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Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:  R 38  Dráždí kůži.    
                                                                       R 41 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). 

 Legislativa:  Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví                                                           
ČR REG-332-6. 6.00/24703 

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a 
dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zajistit přiměřené větrání pracovního 
prostoru. 

Pokyny pro manipulaci a skladování: 

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 
25 o

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.  

C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od potravin a 
krmiv. Přípravek nemá přijít do styku se silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští 
lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu. 

 
Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava:   Není nebezpečné zboží. 

  

Likvidace zbytků:  

 

Nespotřebované zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít jako mycí 
roztok, dále 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 poplatek firmě Ekokom a.s. Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do 
tříděného odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zpět. 

Balení:
 

  10L PE kanystr: 10kg              

Obalů na paletě EUR (1200x800):  40 ks      
Počet vrstev:       2      
Počet obalů ve vrstvě:    20      
Hmotnost palety brutto:   450 kg     
Dostupnost:                                         skladem                                        
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