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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to 
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.

FUNKCE VÝHODY

Všestranný Je vhodný pro použití na většinu tvrdých povrchů, jako jsou vozidla, motory, podvozky, mechanické součásti a stroje, podlahy a 
stěny.

Výkonná směs povrchově aktivních látek Koncentrovaný čisticí účinek rozkládá nejtěžší usazeniny, odstraňuje oleje, tuky, běžnou špínu a nečistoty.

Koncentrovaný Lze použít čistý nebo zředěný v závislosti na míře znečištění pro maximální efektivitu nákladů.

Bez rozpouštědel Díky nízkému zápachu a absenci výparů je použití v uzavřených prostorách příjemnější a bezpečnější.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

JIB60K Kanystr 5 l 4

JIB76R Kanystr 25 l 1

ODMAŠŤOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Swarfega® Jizer Bio 
Výkonný odmašťovač bez rozpouštědel

POPIS PRODUKTU  
Odmašťovací prostředek na vodní bázi, který rychle odstraňuje oleje, tuky a 
celkovou špínu a nečistoty z vozidel, součástí, strojů a podlahových ploch.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Lze aplikovat máčením, štětcem, stíráním nebo pomocí nízkotlakých či 
vysokotlakých postřikovačů nebo ve spojení s mechanickým čisticím zařízením. Po 
nanesení lze nechat několik minut působit, aby se znečištění rozložilo. Odstraňte 
opláchnutím vodou. 

DILUTION GUIDE 
Lze použít v čistém stavu nebo v ředění 1:5 pro silné znečištění, 1:10 pro lehčí 
znečištění (použití horké vody zvýší čisticí schopnost přípravku).
Poznámka: Před použitím nejprve otestujte kompatibilitu s čištěným povrchem 
nanesením na malou plochu. 

MANIPULACE A LIKVIDACE
Rozlití: Pokud je to možné, zastavte únik bez rizika. Absorbujte ve vermikulitu,
suchý písek nebo zeminu a umístěte do nádob. Kontaminované místo vypláchněte 
velkým množstvím vody. Zabraňte kontaminaci rybníků nebo vodních toků 
splachovací vodou. Likvidace: S odpadem je třeba nakládat jako s kontrolovaným 
odpadem. Odstraňte odpad na licencované skládce odpadu ve 
v souladu s požadavky místního úřadu pro likvidaci odpadů. 
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