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OPIS PRODUKTU    

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB UŻYCIA

BrushCleaner Forte

Usuwa szczególnie uciążliwe zabrudzenia i zaschnięte pozostałości po procesie lamina-
cji.
• Preparat czyszczący o konsystencji tiksotropowej.
• Usuwa uciążliwe zabrudzenia po zaschniętych, usieciowanych klejach, lakierach i farbach.
• Środek nie wpływa niszcząco na stal, stal nierdzewną i powierzchnie metali nieżelaznych.

BrushCleaner Forte jest preparatem o konsystencji pasty, specjalnie opracowanym do bez-
pośredniego użytkowania na czyszczoną powierzchnię. Usuwa zaschnięte pozostałości np. po 
procesie laminacji, szczególnie sprawdza się na powierzchniach pochromowanych. 
Uwaga! Należy unikać rozcieńczania z wodą.

Środek należy rozprowadzić na czyszczonej powierzchni bezpośrednio z opakowania lub za po-
mocą odpowiedniej szczotki i pozostawić na niedługi okres czasu. Czas mycia zależy od stopnia 
usieciowienia oraz grubości zabrudzeń. Środek usuwa się z czyszczonej powierzchni za pomocą 
szmatki lub szpatułki, następnie czyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Pozostałości szybko 
odparowują lub możne je łatwo usunąć chłonną szmatką. Przed aplikacją należy sprawdzić jak 
na środek reagują powierzchnie z tworzyw sztucznych

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy  
aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w 
oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpie-
czeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.
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Charakterystyka
Wygląd Ziemiste ciało stałe konsystencji tiksodropowej

Gęstość 0,977 g/cm3

pH Nie dotyczy

Temperatura wrzenia Nie określono

Temperatura zapłonu 88°C

Opakowanie Butelka 1l


