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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

Erőteljes Hatékony oldó hatása eltávolítja az ásványi olajok, zsírok, kátrány, bitumen és viaszok erős lerakódásait a fémek, műanyagok 
és festett felületek széles skálájáról.

Gazdasági A koncentrált erősség és a magas felszívódási sebesség biztosítja, hogy már kis mennyiség is nagy mennyiségű szennyeződést 
távolítson el.

Hatékony Gyorsan és alaposan tisztítja a motorokat, motorokat, alkatrészeket és részegységeket, valamint a gépeket és szerszámokat.

Magas lobbanáspont Csökkentett gyúlékonysági kockázat a legalább 61°C-os lobbanáspontnak köszönhetően, így biztonságosabb a használata, 
mint sok más zsírtalanítóé.

Sokoldalú   Használható számos padlófelület olaj- és zsírfoltjainak, kátrányfoltok és olajfoltok eltávolítására a karosszériáról, valamint 
festőecsetek tisztítására.

Vízzel kiöblíthető A speciális emulgeálószerek biztosítják, hogy a szennyeződések vízzel könnyen leöblíthetők legyenek, így a felületek tiszták és 
nem zsírosodnak.

Újrafelhasználható Alkatrészmosó berendezésekben használva gyorsan elválik a szennyeződésektől és a kosztól, így ismételt használat és 
nagyfokú gazdaságosság érhető el.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

SJZ5L 5 litre

SJZ25L 25 litre

ZSÍRTALANÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Swarfega® Jizer 
Vízzel kiöblíthető alkatrész zsírtalanító

TERMÉK LEÍRÁSA  
Vízzel kiöblíthető alkatrész-zsírtalanító, amely gyorsan feloldja az ásványi olajok, 
zsírok, kátrány, bitumen és viaszok erős lerakódásait. NEM öblíthető lefolyóba vagy 
vízfolyásba.

HOL KELL HASZNÁLNI
Általános ipari és autóipari környezet.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Alkalmazza tisztán mártással, ecsettel, törléssel vagy alacsony nyomású permetezéssel. 

Néhány percig hagyja állni, hogy a szennyeződések lebomoljanak és feloldódjanak. 
Távolítsa el vízzel történő öblítéssel, fújja szárazra légkeverővel, vagy törölje szárazra 
zsebkendővel vagy ruhával. A rozsdásodás megelőzése érdekében kezelje a megtisztított 
fémeket Swarfega kacsaolajjal.

A kátrányfoltok, olajfoltok stb. eltávolításához a karosszériáról öntse egy ruhára, és 
óvatosan dörzsölje át.

VIGYÁZAT: Nem használható aszfaltburkolaton, és hatással lehet bizonyos típusú 
műanyagokra, gumira, bitumenre és aszfaltra. Használat előtt tesztelje a tisztítandó 
felülettel való kompatibilitást egy kis területen történő alkalmazással.

DISPOSAL: A hulladékot a helyi hulladékkezelő hatóság követelményeinek megfelelően 
engedéllyel rendelkező hulladéklerakóhelyen kell ártalmatlanítani. Kerülje el, hogy a 
kiömlő vagy elfolyó hulladék a csatornába, csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön.
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