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ULOTKA INFORMACYJNA   

GLUE & PAINT Remover 
PRODUKT DO USUWANIA KLEJÓW I FARB 
 

 Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym 
 Działa szybko i skutecznie 
 Łatwo spłukiwalny 
 Nie pozostawia zacieków i tłustych plam 
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt płynny do usuwania silnych zabrudzeń typu: klej, farba, ślady po 
barwnikach, żywicach oraz innych tłustych zanieczyszczeń drogowych z 
szyb i karoserii samochodowych oraz innych powierzchni zmywalnych. 
Nadaje się do zastosowania jako dodatek wspomagający mycie, pranie, 
czyszczenia powierzchni zmywalnych w połączeniu z bazowymi produktami 
myjącymi. 
Do zastosowania na powierzchniach odpornych na działanie wody i 
rozpuszczalników.  
 
Produkt do zastosowania w systemach: natryskowych, maszynowych, 
myciu ręcznym. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt gotowy do zastosowania. 
Nanieść na czyszczoną powierzchnię poprzez natrysk lub ręcznie. 
Pozostawić na około 1 minutę (nie dopuścić do wyschnięcia). 
Następnie zetrzeć przy użyciu szmatki lub gąbki. 
W razie nie uzyskania satysfakcjonujących efektów czynność powtórzyć. 
Po zastosowaniu spłukać obficie silnym strumieniem wody bieżącej. 
 
PRODUKT WSPOMAGAJĄCY MYCIE, PRANIE 
Produkt dozować w stężeniu: 50 - 100 ml / 10 L roztworu roboczego.  
 
Uwaga: 
Nie stosować do czyszczenia elementów z gumy i tworzyw sztucznych 
oraz gdy powierzchnia pojazdu jest gorąca. 
 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: węglowodory alifatyczne ≥30%, 
D-Limonene <5%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  0,89 ± 0.5 
pH produktu (1%):   7 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < -10°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur 
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki 
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i 
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego.  
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczona na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu. 

OPAKOWANIE 
Butelka: 15 x 1 L  kod:    9250001 
Kanister: 4 x 5 L  kod:    9250005 
 
 
 


