
MULTIBOND-66
Zmywacz-odtłuszczacz MULTI CLEANER
OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-66  -  to  przemysłowy  środek  do  mycia 
hamulców,  sprzęgieł  oraz  innych  prac  warsztatowych. 
Zawiera mocną mieszankę szybko działających struktur 
chemicznych.  Skutecznie  rozpuszcza  i  usuwa  smary, 
masy bitumiczne i inne zabrudzenia. Zmywa pył, osady i 
opiłki  hamulcowe.  Redukuje  hałas  i  piszczenie  układu 
hamulcowego.
TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-66  stosuje  się  w  bieżącej  konserwacji 
elementów  układu  hamulcowego  (bębnów,  tarcz  i 
szczęk), tarcz sprzęgieł, elementów systemów ABS i CVC. 
Jest  wydajnym,  wielozadaniowym  środkiem 
warsztatowym.
Poprzez  wyjątkowo  skuteczne  działanie  znajduje  też 
liczne zastosowania w przemyśle, do czyszczenia części 
maszyn, wyposażenia warsztatów itp.
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:
Kolor:   przezroczysty, bez zawiesin
Zapach:   charakterystyczny, ostry
Skład chemiczny: heksan,  ksylen,  etanol, 
gaz pędny (propan-butan)
Lepkość 2 mPa.s
Liczba parowania:   2
Punkt krzepnięcia: -95oC
Temperatura wrzenia: +56oC
Temperatura zapłonu: -18oC
Gęstość:  0,79 g/cm3  
Korozyjność brak
WPŁYW NA EKOLOGIĘ:
nie zawiera węglowodorów, nie zawiera trójchloroetanu, 
napełniony gazem propan-butan. Wartość MAK:  400 ppm

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 600ml
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Powierzchnię substratu przed myciem oczyścić wstępnie 
mechanicznie  z  pozostałości  klejów,  stwardniałych 
smarów, brudu.   
Pojemnik  przed  użyciem  silnie  wstrząsnąć.  Zmywacz 
MULTIBOND-66  należy  nanosić  obficie  na  powierzchnię 
przeznaczoną  do  mycia  i  pozostawić  do  całkowitego 
zwilżenia  i  penetracji.  Dla  miejsc  mniej  dostępnych 
zastosować wężyk dołączony do opakowania.
Rozpuszczone pozostałości usunąć suchą szmatką.
Zmywacz  nanosić  wielokrotnie,  aż  do  uzyskania 
całkowicie  czystej  powierzchni  (czystość  łatwo  jest 
sprawdzić  poprzez  przetarcie  czystą  szmatką  lub 
ręcznikiem papierowym.
Na  porowatych  (wsiąkliwych)  powierzchniach  po  od-
tłuszczeniu  MULTIBOND-66  konieczne  jest  odczekanie 
dodatkowo  10-15  min.  dla  całkowitego  odparowania 
zmywacza.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
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.


