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         Bezozvyškový odmasťovací prostriedok s rýchlym odparovaním

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 
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Oblasť použitia:
Okamžité dokonalé odmastenie zaolejovaných súčastí vo všetkých priemyselných odvetvi-
ach. Ideálny na prípravu povrchov pred lepením a následnými povchovými úpravami.

Spôsob použitia :
Prípravek aplikujte z cca 25 – 30 cm vzdialenosti priamo na znečištené miesto alebo 
plochu. Potom nechajte odpariť alebo zotrite čistou textíliou popr. priemyselnou utierkou. 
Silné vrstvy špiny je vhodné pre zvýšenie účinku nastriekať, nechať krátko pôsobiť a 
narušiť kartáčom alebo textíliou. V prípade veľmi silného znečistenia postup opakujte. 
Po dokonalom očistení nechajte povrch alebo predmet samovolne vyschnúť.

Vlastnosti výrobku :
Čistič na rýchle čistenie a odmasťovanie s charakteristicky rýchlym odparom,
nezanechávajúci žiadne zvyšky. Je vhodný na čistenie a údržbu strojných zariadení, na
prípravu povrchov pred lepením a lakovaním. Nevyvolává koróziu kovových povrchov. 
Zvlášť sa odporúča v oblasti údržby a opráv motorových vozidiel, silne zamastených 
strojárenských zariadení a na odstranenie ochranných voskov, olejov, tukov a špiny z 
plastikárskych foriem

• Nenarúša plasty a gumu
• Nevyvoláva koróziu kovových povrchov
• Neuvoľňuje chlórované výpary
• Bez obsahu acetónu 
• Ekonomické balenie

Príklady použitia:
• odmasťovanie pred lakovaním a lepením
• čistenie elektrických a elektronických súčastí
• čistenie pracovných priestorov vstrekovacích foriem
• čistenie jemnej mechaniky
• záverečné úpravy povrchu pred lepením gumových, silikónových 
   a plastických hmôt
• rozpúšťa oleje, brzdové kvapaliny, nečistoty brzdového obloženia, bubnov a kotúčov 

bŕzd
• rozpúšťa karbonizované mazivá a silikónové zvyšky mazív

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 
povrchu.
podkladového materiálu.

podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


