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OPIS PRODUKTU

CeraClean® Z-15

CeraClean® Z-15 to preparat o cytrusowym zapachu w postaci aerozolu. Jest uniwer-
salnym środkiem rozpuszczającym zabrudzenia olejowe pochodzenia mineralnego i 
syntetycznego z powierzchni szklanych, ceramicznych i metalowych. Umiarkowany 
czas odparowania preparatu skutkuje dłuższym działaniem na czyszczonej powierzch-
ni, dzięki czemu skutecznie zmiękcza zabrudzenia nie pozostawiając plam i osadów. 
Posiada doskonałe własności odtłuszczające, znakomicie usuwa naloty oraz kurz i brud.

Uwaga! Preparat może ograniczać odporność niektórych tworzyw sztucznych (ABS, PVC, 
PC, PS, PMMA) przy długotrwałym kontakcie.

CHARAKTERYSTYKA
Wygląd ciecz bezbarwna

Gęstość w 20°C, g/cm3 0,80 ± 0,05

Palność (ciała stałego, gazu) skrajnie łatwopalny

Temperatura zapłonu -40°C - 140°C (propan/butan)

Temperatura samozapłonu >210°C

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszcza się w etanolu, metano-
lu, acetonie, węglowodorach.

Opakowanie puszka 400ml

Środek CeraClean® Z-15 w przemyśle fleksograficznym znajduje zastosowanie do my-
cia maszyn i urządzeń oraz do usuwania zabrudzeń smarowych.

Przed użyciem wymieszać przez kilkukrotne energiczne wstrząśnięcie. Nanosić preparat
na czyszczone powierzchnie z odległości kilkunastu centymetrów. Pozostawić na okres
około 1 minuty i przetrzeć za pomocą ręczników papierowych lub tkaninowych.

ZASTOSOWANIE
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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 bez-
pieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.
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