
MULTIBOND-6903 natural citrus 
- koncentrat płynu do mycia

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-6903 - jest specjalnym płynem myjącym w
postaci  koncentratu  do rozcieńczania wodą.  Dzięki  sta-
rannie  dobranym składnikom,  skutecznie  usuwa zabru-
dzenia  z  powierzchni  podłóg,  stołów  warsztatowych,
plandek,  pojazdów  oraz  narzędzi.  Rozpuszcza  typowe
zabrudzenia  warsztatowe:  tłuszcze,  smary,  zabrudzenia
po niektórych nieutwardzonych klejach i farbach.
Może być używany w stanie skoncentrowanym (maksy-
malna skuteczność lub jako dodatek do wody przy myciu
miej  zabrudzonych powierzchni  lub praniu  tkanin robo-
czych, wykładzin miękkich lub z twardego PCV.
Maksymalna wydajność to mieszanie z wodą w proporcji
1:100 (najmniejsza skuteczność).   

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-6903 – jest przeznaczony głównie do zasto-
sowań warsztatowych,  zarówno  jako  środek  oczyszcza-
jący  nanoszony  ręcznie  na  zabrudzone  powierzchnie  i
czyszczenie za pomocą szczotki,  gąbki  jak i  ściereczek
oraz  jako  płyn  do  namaczania  tkanin  oraz  narzędzi  i
części maszyn w serwisach i zakładach produkcyjnych. 
W przypadku namaczania może być użyty jako wsad do
myjek warsztatowych i używany wielokrotnie. 
Produkt również sprawdza się znakomicie w zastosowa-
niach  mniej  profesjonalnych  do  mycia  powierzchni  w
pomieszczeniach ogólnodostępnych typu,  biura,  koryta-
rze, magazyny, sanitariaty a także powierzchnie tapice-
rowane itp.  Najczęściej  jest  dodawany  w odpowiedniej
proporcji do urządzeń myjących typu mop lub przy użyciu
ściereczki lub szczotki.
Uwaga: ze względu na zawartość wody należy pamiętać
o korozyjnym oddziaływaniu na powierzchnie metalowe,
szczególnie przy długotrwałym namaczaniu.

WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:  płyn/emulsja o cytrusowym zapachu
Kolor:  jasnoniebieski
Skład: woda, surfaktanty, terpeny cytrusowe, 

surfaktanty, środki modyfikujące

Gęstość (20oC): 0,9g/cm3

Odczyn pH: 7-8 (lekko zasadowy)

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Produkt  należy  przed  każdym  użyciem  wymieszać
poprzez wstrząśniecie opakowaniem lub przy opakowa-
niu typu beczka urządzeniem mechanicznym. 
Odmierzyć stosowną ilość i  wymieszać z wodą (lepszą
skuteczność  czyszczenia  daje  użycie  wody  miękkiej  i
podgrzanej do temperatury 30-40oC). 
Zmyć zabrudzenia z powierzchni lub zostawić do namo-
czenia,  spłukać  czystą  wodą  i  wysuszyć.  W  razie
potrzeby czynność powtórzyć.
Produkt może również służyć usuwaniu zanieczyszczeń z
innych  powierzchni,  w  tym również  z  odzieży  i  tkanin
obiciowych ale  należy upewnić  się,  czy  nie  rozpuszcza
farb użytych do zadrukowania i barwienia tkanin. Za tego
typu  uszkodzenia  producent  nie  ponosi  odpowiedzial-
ności. 

OPAKOWANIA:
Pojemniki 5L, większe opakowania na zamówienie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
MULTIBOND-6903  jest  produktem  niepalnym  o  niskim
stopniu zagrożeń podczas użycia, zawiera wodę i jest w
wodzie  dobrze  rozpuszczalny  podobnie  jak  większość
detergentów. Ze względu za zawartość terpenów, działa-
jących jak olejki eteryczne, wydziela charakterystyczny,
cytrusowy zapach. Długotrwałe wdychanie oparów może
doprowadzić do nudności i zawrotów głowy. W przypadku
stałego użytkowania produktu w pomieszczeniu zamknię-
tym, należy zadbać o możliwość przewietrzania pomiesz-
czenia.
• przechowywać  w  chłodnym  i  nienasłonecznionym

miejscu;
• chronić oczy przed zapryskaniem i nie połykać;
• chronić przed dziećmi;
• W  razie  dostania  się  do  oczu  płukać  dużą  ilością

letniej czystej wody;
• w razie odczuwalnego swędzenia dłoni lub jakiegokol-

wiek  dyskomfortu  albo  odczynu  alergicznego,  umyć
ręce wodą z mydłem.


