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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za kg  

EEV 3500235  Balení   1 kg  
3500236  Balení   2 kg 

 

3500237  Balení   5 kg 
3500238  Balení 10 kg 
3500239  Balení 20 kg 
3500240  Balení 30 kg 

 Přípravek usnadňující výplach a odmaštění spár. 
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 2 týdnů. 
 

 
Nástřik Oplach vodou   

 
Použití 

Nový přípravek firmy Pelox EEV usnadňuje čištění – odmaštění 
obtížně přístupných míst, jakými jsou spáry, lemy, ohyby pro 
vyztužení horní hrany nádob, desky, jenž jsou pouze při 
bodovány k plášti nádoby (podložné plechy nohou) apod. 
 
Aplikace 

Přípravek EEV nanášíme nástřikem v dodávané koncentraci 
pomocí ručních láhví (P-DZ, PS 50) nebo nástřikovou jednotkou 
v provedení I. Nanesení směrujeme do obtížně přístupných míst 
– spár, lemů, vyztužení hran, překrytých hran s přerušovanými 
sváry. Vlivem kombinace rozpouštědla a tenzidů se dosahuje 
vynikajícího účinku tečení, smáčivosti a schopnosti emulgovat 
pozůstatky proniklé do konstrukčně komplikovaných míst na 
výrobku (spár, lemů a pod.) po provedené úpravě mořením 
ponorem nebo moření postřikem. Po provedení oplachu se 
dosáhne viditelně lepšího vizuelního sjednocení povrchu 
nerezového výrobku. Pelox EEV je plně ředitelný vodou. 

 
Balení 

Přípravek pro výplach spár se obvykle dodává ve dvacetikilovém 
balení. 
15 01 10*   Obaly obsahující  zbytky nebezpečných látek  nebo obaly  
            těmito látkami znečištěné 
 
Vydatnost 

Z jednoho kilogramu čističe ploch lze ošetřit 8 ÷ 12 m2 mořené 
plochy.  
Vydatnost je v závislosti na znečištění ošetřovaného povrchu a 
způsobu nanášení. 
 

Vybavení pracovníka: 
Pracovník při práci s čističem ploch musí být vybaven 
kyselinovzdorným kabátem a kalhotami, rukavicemi, gumovou 
obuví. Ostatní bezpečnostní pokyny jsou obsaženy 
v bezpečnostním listu, který obdrží každý zákazník při prvním 
nákupu přípravku EEV. 
 

 

1. Nástřik Pelox EEV 2. Oplach vodou, sprchování 

   

 

3. Výplach spáry vodou 4. Oschnutí povrchu výrobku 

   

Bezpečnostní pokyny 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty: 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty: 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými  
 povrchy. – Zákaz kouření. 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  
 brýle/obličejový štít. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):  
 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  
 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  
 vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny  
 a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P308 + P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte  
 TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... 
P312 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  
 brýle/obličejový štít. 
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