
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Środek do czyszczenia narzędzi Quick & Easy

Opis produktu:
Wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu, 
przyjazny dla środowiska, specjalny środek 
czyszczący do systemu natryskowego Quick 
& Easy, wolny od węglowodorów chlorowa-
nych i aromatycznych.

Zastosowanie:
Wszechstronny specjalny środek czyszczący 
o maksymalnej sile rozpuszczania do usu-
wania pozostałości farb i smarów oraz resz-
tek kleju i oleju z pistoletów natryskowych, 
narzędzi, maszyn, pędzli i innego sprzętu 
roboczego.

Właściwości:
• przyjazny dla środowiska 
• wodorozcieńczalny (maks. proporcja 1:1) 
• łagodny zapach 
• najwyższa siła rozpuszczania 
•  wolny od węglowodorów chlorowanych i 

aromatycznych 
- wszechstronne zastosowanie 

Wielkość opakowania:
1 l

Stosowanie:
Nałożyć środek do czyszczenia narzędzi 
MEGA 906 Quick & Easy na czyszczone 
części i pozostawić na kilka minut. Następnie 
zetrzeć lub w razie potrzeby spłukać wodą.  
Zanieczyszczone pędzle należy zanurzyć na 

kilka godzin, a następnie spłukać wodą.
Należy pamiętać:
Rozpuszcza farby, lakiery i różne rodza-
je powłok. Przed użyciem wykonać test 
kompatybilności.

Dane techniczne

Ciężar właściwy:
0,992 g/cm³ (w 20 °C).

Odcień kolorystyczny:
żółtawy

Przechowywanie:
Co najmniej 6 miesięcy. Przechowywać szczel-
nie zamknięty pojemnik w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu. Należy przestrzegać 
przepisów prawnych dotyczących przechow-
ywania produktu.

Postępowanie z odpadami:
Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie 
puste pojemniki. Pozostałości materiału mogą 
być usuwane zgodnie z przepisami usta-
wowymi. 

Kod odpadów: 070 604.

Kod produktu: GG60

Klasa zagrożenia:
nie jest substancją niebezpieczną

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed 
dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Po 
użyciu należy dokładnie umyć ręce. W PRZY-
PADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Dokładnie 
przepłukiwać wodą przez kilka minut. W 
miarę możliwości zdjąć soczewki kontaktowe. 
Kontynuować przepłukiwanie. W przypad-
ku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!


