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                                             SANESOLV EXTRA
Preparat odtłuszczający do stosowania  na mokrych powierzchniach 

 
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 
 
Przeznaczenie: 
niskoaromatycznym  
środek na bazie nafty 
przeznaczonym do 
usuwania tłuszczy, 
olejów, , w warsztatach 
samochodowych, 
myjniach itp. Działa w 
niskich 
temperaturach. 
Skutecznie usuwa brud 
komunikacyjny, sól, 
asfalt, smołę, żywice, 
itp.z powierzchni 
lakieru 
samochodowego. Stosowany również jako środek 
odtłuszczający do mycia silników Ma 
zastosowanie do rozpuszczania tłuszczu i 
zakorzenionych olej na samochodach 
ciężarowych i maszyny budowlane, wózkach 
widłowych  w myjniach szczotkowych do 
oczyszczania szczotek,  w warsztatach 
samochodowych itp.  Nie uszkadza lakieru, 
części chromowanych gumy oraz  aluminium. 
Środek stosuje się w pierwszym etapie mycia 
lub na powierzchniach, które są szczególnie 
brudne.Używany  do mycia wstępnego w 
myjniach samochodowych  
 Dozowanie:  preparat stosować bez rozcieńczania 
Sposób użycia: nanieść na czyszczoną 
powierzchnię przy pomocy gąbki, pędzla, 
niskociśnieniowego opryskiwacza,. Pozostawić na 
kilka minut, spłukać ciepłą wodą 
 

        
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są 
odporne na działanie preparatu. W przypadku 
wątpliwości zrób test odporności powierzchni na 
działanie preparatu. Nie stosuj preparatu w na 
powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed użyciem 
schłodzić powierzchnię. 
 
Dane techniczne:  
 klarowna ciecz o słabym zapachu, temp. 
zapłonu > 62ºC  
 
 
 

Opakowania:   
   10  litrów  Nr art: 2030 
   25                       2033 
200                        2036 
1000                      2039 
Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji 
  
Data produkcji:  na opakowaniu 

 
Xn - Szkodliwy 
  
Środki ostrożności: 
R 65:Działa szkodliwie  może powodować 

uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.   
R 66: Powtarzające się narażenie może powodować 
wysuszanie i pękanie skóry. 
S 23: Nie wdychać pary. 
 S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry. 
 S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast   
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.  
 S51:  Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z  
wentylacją.                      
 S 62: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać             
          lekarza i pokazać opakowanie lub etykiet. 
                  

Zawiera Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa ) 
 
Cechy produktu: 
Nie zawiera zwiazków fosforu i AFE 
Biodegradalny 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Ochrony srodowiska (nr rejestr. SIS 313 043 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze 
informacje podano w karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej 
wiedzy i doświadczeniu,. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Producent nie 
przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty spowodowane  
niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem preparatu 


