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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.

CECHY KORZYŚCI

Wszechstronny Odpowiedni do stosowania na większości twardych powierzchni, takich jak pojazdy, silniki, podwozia, elementy mechaniczne i 
maszyny, podłogi i ściany.

Silna mieszanka środków powierzchniowo 
czynnych

Skoncentrowane działanie czyszczące rozbija najcięższe osady, usuwając oleje, smary, ogólny brud i zanieczyszczenia.

Skoncentrowany Może być stosowany w postaci czystej lub rozcieńczonej w zależności od stopnia zabrudzenia, co zapewnia maksymalną 
opłacalność.

Nie zawiera rozpuszczalników Niski zapach i brak oparów sprawia, że jest przyjemniejszy i bezpieczniejszy w użyciu w ograniczonych przestrzeniach.

ROZMIARY PAKIETÓW

KOD SI ROZMIAR ZE ILOŚĆ W KARTONIE

JIB60K Kanister 5 litra 4

JIB76K Kanister 25 litra 1

ODTŁUSZCZANIE I KONSERWACJA

Swarfega® Jizer Bio 
Silny, bezrozpuszczalnikowy odtłuszczacz

OPIS PRODUKTU  
Odtłuszczacz detergentowy na bazie wody, który szybko usuwa oleje, smary oraz 
ogólny brud i zanieczyszczenia z pojazdów, podzespołów, maszyn i powierzchni 
podłogowych.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Może być stosowany przez zanurzanie, szczotkowanie, wycieranie lub przez 
nisko- lub wysokociśnieniowe opryskiwacze, lub w połączeniu z mechanicznymi 
urządzeniami czyszczącymi. Po naniesieniu można pozostawić na kilka minut w 
celu rozbicia zabrudzeń. Usunąć poprzez spłukanie wodą. 

INSTRUKCJA ROZCIEŃCZANIA 
Może być stosowany w postaci czystej lub w rozcieńczeniu do 1:5 w przypadku 
silnych zabrudzeń, 1:10 w przypadku lżejszych zabrudzeń (użycie ciepłej wody 
zwiększy zdolność czyszczącą produktu).
Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność z czyszczoną 
powierzchnią poprzez naniesienie preparatu na niewielką powierzchnię. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI I ICH USUWANIE
Rozlanie: Zatrzymać wyciek, jeśli to możliwe bez ryzyka. Wchłonąć w wermikulit,
suchym piaskiem lub ziemią i umieścić w pojemnikach. Zanieczyszczony obszar 
spłukać dużą ilością wody. Unikać zanieczyszczenia stawów lub cieków wodnych 
wodą z mycia. Utylizacja: Odpady powinny być traktowane jako odpady kontrolowane. 
Odpady usuwać na licencjonowane składowisko odpadów zgodnie 
zgodnie z wymaganiami lokalnego Urzędu Utylizacji Odpadów. 

Swarfega® Jizer Bio  I  GD4595/0422


