
MULTIBOND-69 CITRUS 
zmywacz-środek czyszczący

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-69  -  jest  płynnym  środkiem  czyszczącym, 
zawierającym terpeny cytrusowe, mającym zdolność roz-
puszczania i usuwania farb, klejów, smoły, olejów, gumy 
do żucia i innych zabrudzeń bez uszkadzania podłoża z 
tworzyw, drewna, większości  tkanin jak również metali, 
szkła, kamienia itp. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-69 – oferowany jest w postaci aerozolu oraz 
płynu w większych kanistrach. Zastosowanie tego zmy-
wacza jest bardzo szerokie, ponieważ jest on wyjątkowo 
skuteczny  a  jednocześnie  znacznie  bezpieczniejszy  niż 
rozpuszczalniki organiczne i nie jest uciążliwy w użytko-
waniu. Wydziela delikatny cytrynowy zapach, nie uszka-
dza  większości  podłoży.  Jest  alternatywą  dla  chlorków 
węglowodorów.  Może  być  użytkowany  w  serwisie  ma-
szyn, sprzętu biurowego, pomieszczeń i urządzeń sanitar-
nych,  kuchennych  i  innych.  Znakomicie  nadaje  się  do 
usuwania  zabrudzeń z gumy do żucia, bez rozmazywa-
nia jej po podłożu. Podobnie skutecznie usuwa etykiety 
samoprzylepne i pozostały po nich klej. 

WŁASNOŚCI PRODUKTU:
Postać:  przezroczysty płyn o cytrynowym zapachu   

 lub aerozol
Kolor:  bezbarwny
Skład: terpeny cytrusowe, alkohol, dodatki 

modyfikujące, gaz pędny (aerozol)
Gęstość (20oC): 0,8g/cm3

Punkt zapłonu: (aerozol) +13oC 
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Przed użyciem zmywacza należy ocenić czy podłoże, na 
którym znajduje się zabrudzenie jest odporne na  działa-
nie  środka.  W  przypadku  wątpliwości  należy  wykonać 
próbę na powierzchni mniej widocznej lub na takim sa-
mym materiale, który można zużyć do próby.

Głównie chodzi tu o zadrukowane tkaniny lub papier oraz 
o skórę. Zabrudzenia w miarę możliwości należy usunąć 
mechanicznie,  pozostałość  należy  spryskać  lub  zwilżyć 
zmywaczem i pozostawić na 1-2min a następnie zetrzeć 
papierem lub szmatką. W razie potrzeby czynność powtó-
rzyć. W wersji aerozolowej pastę natryskiwać z odległości 
ok. 20cm cienką warstwą. W przypadku użycia produktu 
do  usunięcia  etykiety  samoprzylepnej,  produkt  należy 
nanieść na wierzch etykiety i pozostawić 1-2min do jej 
przesiąknięcia  produktem.  Następnie  ostrożnie  odkleić 
etykietę.  W  większości  przypadków  etykieta  powinna 
odkleić  się  z  łatwością.  Jeśli  etykieta  powleczona  jest 
nieprzepuszczalnym lakierem lub folią, należy odkleić ją 
przy  pomocy  suszarki  do  włosów  a  pozostałość  kleju 
usunąć produktem MULTI-BOND-69. 

OPAKOWANIA:
Pojemniki: 10L, 400ml – spray
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
MULTIBOND-69 jest produktem łatwopalnym jak również 
ze  względu  za  zawartość  terpenów,  działających  jak 
olejki eteryczne, wydziela charakterystyczny, cytrusowy 
zapach. Długotrwałe wdychanie oparów może doprowa-
dzić do nudności i zawrotów głowy. W przypadku stałego 
użytkowania  produktu  w  pomieszczeniu  zamkniętym, 
należy zadbać o możliwość przewietrzania pomieszczenia 
lub wentylację stanowiskową. 
Wersja aerozolowa wymaga zachowania względów bez-
piecznego użytkowania typowych dla pojemników aero-
zolowych zawierających rozpuszczalniki palne tzn:
• nie przebijać pojemników i nie wrzucać do ognia,
• wypróżnione  pojemniki  utylizować  zgodnie  z  lokal-

nymi przepisami,
• przechowywać  w  chłodnym  i  nienasłonecznionym 

miejscu z dala od źródeł ciepła i ognia;
• w czasie pracy nie jeść i nie palić tytoniu;
• chronić oczy przed zapryskaniem i nie połykać;
• chronić przed dziećmi.


