
 

NETINOX 
NABŁYSZCZAJĄCY ŚRODEK ELEMENTÓW  

NIERDZEWNYCH 

  

7 doskonałych powodów, by używać NETINOX 
1. Środek czyszczący i rozjaśniający powierzchnie ze stali nierdzewnej. 
2. Zawiera wysoce rafinowany olej parafinowy. 
3. Wszystkie składniki zostały zatwierdzone przez InS do przypadkowego kontaktu z żywnością. 
4. Wykazuje wysoką stabilność na utlenianie. 
5. Obojętny na plastiki, glazurę i uszczelki. Nie rysuje powierzchni.          
6. Wygładza - powierzchnie czyszczone stają się śliskie. 
7. Jest zgodny z najbardziej wymagającymi specyfikacjami podanymi przez różne farmakopeje. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Usługi           Budownictwo         Przemysł rolno-spożywczy 
 
Czyści i odnawia powierzchnie nierdzewne błyszczące i matowe, w środowisku spożywczym. 
Nabłyszcza i pozostawia trwałą warstwę ochronną. 
Stosować na surowcach fabrycznych, ochronnych, do przechowywania lub transportu w przemyśle 
spożywczym : ciastkarstwo, konserwy, mleczarnie, rzeźnie, masarnie, przemysł farmaceutyczny para-
farmaceutyczny, montaż kuchni. 
 

Właściwości EFICAPS Sposób użycia 
 
Wygląd : Bezbarwny i bezwonny 
Niepalny material pędny 
Temperatura zapłonu > 55 °C 
Objętość netto : 400 ml (97% składnika 
aktywnego) 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki. 

 

 
Wstrząsnąć przed użyciem. Usunąć wcześniej ciężkie 
zabrudzenia. Spryskiwać w odległości 20cm od czyszczonej 
powierzchni. 
Stosować regularnie. 
Wycierać za pomocą miękkiej, suchej i nie liniejącej ściereczki w 
kierunku polerowania metalu. Wytrzeć na nowo by nabłyszczyć. 
Pracować w przewiewnych miejscach. 

Działa we wszystkich pozycjach. 

PL10092018/3 

plusiki 7-ki 
POLYCLEAN 70: Środek czyszczący, odtłuszczający, dezodoryzujący, do przemysłu spożywczego 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
 

 

 



This is to certify that

NET INOX 
supplied by

7 d'armor
Avenue pole duplex, ZI du prat, 56000, France

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental 
food contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 
potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the 
minimum required to accomplish the desired technical effect. 

Signed: ...................................      Issued:  16 July 2018

InS Registered

No: 1807106

InS Services

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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