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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.

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Sokoldalú Alkalmas a legtöbb kemény felületen, például járműveken, motorokon, alvázakon, mechanikus alkatrészeken és gépeken, 
padlókon és falakon való használatra.

Erőteljes tenzidkeverék Koncentrált tisztító hatása lebontja a legsúlyosabb lerakódásokat, eltávolítja az olajokat, zsírokat, általános szennyeződéseket 
és koszt.

Koncentrált A maximális költséghatékonyság érdekében a szennyeződés mértékétől függően tisztán vagy hígítva is használható.

Oldószermentes Alacsony szag és füstmentesség teszi kellemesebbé és biztonságosabbá a használatát zárt helyiségekben.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

JIB60K 5 litre

JIB76K 25 litre

ZSÍRTALANÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Swarfega® Jizer Bio 
Erőteljes oldószermentes zsírtalanító

TERMÉK LEÍRÁSA  
Vízbázisú mosószeres zsírtalanító, amely gyorsan eltávolítja az olajokat, zsírokat 
és az általános szennyeződéseket a járművekről, alkatrészekről, gépekről és 
padlófelületekről.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Alkalmazható mártással, ecsettel, törléssel, alacsony vagy magas nyomású 
szórófejekkel, illetve mechanikus tisztítóberendezésekkel együtt. A felhordás után 
néhány percig hagyható a szennyeződések lebontása érdekében. Vízzel történő 
öblítéssel eltávolítható. 

DILUTION GUIDE 
Használható tisztán vagy 1:5 hígításban erős szennyeződések esetén, 1:10 
hígításban könnyebb szennyeződések esetén (forró víz használata növeli a 
termék tisztítóhatását).
Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a tisztítandó felülettel való kompatibilitást 
egy kis területen történő alkalmazással. 

KEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS
Kiömlés: Ha lehetséges, kockázat nélkül állítsa el a szivárgást. Felszívja vermikulittal, 
száraz homokba vagy földbe, és tegyük tartályokba. A szennyezett területet bő 
vízzel öblítse le. Kerülje a tavak vagy vízfolyások szennyezését a lemosóvízzel. 
Ártalmatlanítás: A hulladékot ellenőrzött hulladékként kell kezelni. A hulladékot 
engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepen kell ártalmatlanítani a a helyi 
hulladékkezelő hatóság követelményeinek megfelelően. 
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