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Środek do usuwania zabrudzeń polimerowych i żywicznych

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna Specjalnie dobrana mieszanina wysokowrzących 
ekologicznych rozpuszczalników organicznych i niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych 

Wygląd Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu

Jonowość Niejonowy

Rozpuszczalność  Z wodą tworzy emulsje, dobrze miesza się z wieloma 
rozpuszczalnikami organicznymi

Gęstość 1,0 g/cm3

WŁAŚCIWOŚCI

 Ma doskonałe zdolności rozpuszczania lub rozpulchniania żywic, klejów, polimerów i ciał smolistych.
 Służy do usuwania środków wiążących i pigmentów z metalowych szablonów drukarskich.
 Zalecany do usuwania mas bitumicznych.
 Szczególnie zalecany do mycia powierzchni metalowych.
 Nie powoduje korozji metalu.

ZASTOSOWANIE

Na zabrudzone powierzchnie nanosić środek i pozostawić go na około 20 min, następnie usunąć go za pomocą  
szczotki. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Następnie czyszczoną powierzchnię spłukać ciepłą wodą i wytrzeć  
do sucha. 
Środek można stosować do usuwania „zapieczonych” zabrudzeń w suszarkach.
Uwaga! 
W przypadku czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych, gumy oraz powłok lakierniczych należy wcześniej  
sprawdzić działanie środka na wymienione materiały.
Nie stosować na powierzchnie drewniane.
Można stosować do mycia tylko metalowych szablonów drukarskich.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5ºC - 30 ºC.
Chronić przed mrozem i przegrzaniem.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w  
przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami  jak  i niezależnych od Producenta warunków magazynowania.  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu  o  
aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie  
zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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