
MULTIBOND-62
Rozpuszczalnik uszczelek GASKET 
REMOVER

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-62 -  to specjalistyczny produkt do stosowania na 
powierzchniach  metalowych,  szkle,  kamieniu,  ceramice, 
drewnie, niektórych gumach, lakierach i tworzywach (dla gum, 
lakierów i tworzyw stosowanie produktu możliwe jest dopiero 
po  przeprowadzeniu  stosownej  próby,  mającej  na  celu 
ustalenie, czy produkt nie uszkadza badanego podłoża). 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Działanie  MULTIBOND-62  jest  najlepszym  sposobem 
oczyszczenia  podłoża  z  resztek  uszczelek,  farb,  lakierów, 
tworzyw  sztucznych,  zapieczonych  smarów  i  innych  zanie-
czyszczeń,  które  uniemożliwiają  prawidłowe  przygotowanie 
powierzchni  przed  klejeniem  lub  lakierowaniem.  Stosowanie 
produktu  MULTIBOND-62  ogranicza  do  minimum  konieczność 
skrobania.
MULTIBOND-62 znajduje zastosowanie w:

• pracach  remontowych  mechaniki  maszyn  (przygo-
towanie powierzchni do klejenia, czyszczenie maszyn i 
instalacji),

• pracach lakierniczych (usunięcie warstw starych lakie-
rów, farb oraz klejów),

• pracach  plastycznych  (usuwanie  starych  napisów  z 
szyb lub innych niewrażliwych powierzchni – napisy z 
folii PCV zostają w ciągu kilku minut rozpuszczone pod 
działaniem produktu i dają się usunąć miękką szmat-
ką lub kawałkiem gumy).

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:
Kolor:   biała piana w spray’u
Zapach:   charakterystyczny dla amoniaku
Skład chemiczny: eter dimetylowy, benzyna, metanol
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: 0oC
Gęstość:  0,79 g/cm3  
Korozyjność brak

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w pozycji  pionowej w temperaturze od 0°C do 
+25°C  w  suchym,  dobrze  wentylowanym  pomieszczeniu  w 
prawidłowo oznakowanym szczelnie  zamkniętym oryginalnym 
pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i 
zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących.

OPAKOWANIA:
spray 400ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Przed  użyciem produktu  MULTIBOND-62  należy  osłonić  przed 
zapryskaniem  inne  miejsca.  Wstrząsnąć  pojemnikiem. 
Natryskiwać warstwami  z  odległości  około  20cm, im grubsza 
warstwa tym lepiej. Pozostawić na ok. 10-20 min. Zmięknięcie i 
pokrycie  się  pęcherzykami  oznacza  gotowość  warstwy  do 
usunięcia tępym narzędziem lub kawałkiem gumy. Oczyszczoną 
powierzchnię  zmyć  dokładnie  wodą.  W  razie  potrzeby 
powtórzyć  czynność.  Przed  nałożeniem  kleju  powierzchnię 
koniecznie odtłuścić i  osuszyć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Produktu  MULTIBOND-62  należy  używać  ze  szczególną 
ostrożnością.  Użytkownik  nie  posiadający  wiedzy  o  produkcie 
może spowodować zagrożenie dla siebie i innych osób.
Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i ma negatywny 
wpływ na  zdrowie  człowieka  oraz  środowisko.  Przed  użyciem 
produktu  należy  zapoznać  się  z  informacjami  zawartymi  w 
karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt 
do zastosowań profesjonalnych – chronić przed dziećmi.


