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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

Mocny Skuteczne działanie rozpuszczające usuwa ciężkie osady oleju mineralnego, smaru, smoły, bitumu i wosków z szerokiej gamy 
metali, tworzyw sztucznych i powierzchni malowanych.

Ekonomiczny Skoncentrowana siła i wysoki stopień absorpcji sprawia, że już niewielka ilość preparatu usuwa duże zabrudzenia.

Skuteczny Szybko i dokładnie czyści silniki, podzespoły i części oraz maszyny i narzędzia.

Wysoka temperatura zapłonu Zmniejszone ryzyko palności dzięki temperaturze zapłonu nie niższej niż 61°C, co czyni go bezpieczniejszym w użyciu niż wiele 
innych odtłuszczaczy.

Wszechstronny   Może być stosowany do usuwania śladów oleju i smaru z wielu powierzchni podłogowych, plam smoły i oleju z karoserii oraz 
czyszczenia pędzli malarskich.

Można spłukiwać wodą Specjalne emulgatory sprawiają, że zabrudzenia można łatwo spłukać wodą, pozostawiając powierzchnie czyste i nietłuste.

Wielokrotnego użytku Stosowany w urządzeniach do mycia części, szybko oddziela się od brudu i zanieczyszczeń, zapewniając wielokrotne użycie i 
wysoką oszczędność w użytkowaniu.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD WIELKOŚĆ ILOŚĆ W KARTONIE

SJZ5L 5 l puszka 4

SJZ25L 25 l puszka 1

ODTŁUSZCZANIE I KONSERWACJA

Swarfega® Jizer 
Odtłuszczacz do części spłukiwany wodą

OPIS PRODUKTU  
Spłukiwany wodą odtłuszczacz do części, który szybko rozpuszcza ciężkie osady z oleju 
mineralnego, smaru, smoły, bitumu i wosków. NIE powinien być spłukiwany do kanalizacji 
lub cieków wodnych.

GDZIE STOSOWAĆ
Ogólne środowisko przemysłowe i motoryzacyjne.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Nanieść czystą warstwę przez zanurzenie, szczotkowanie, wycieranie lub niskociśnieniowy 
natrysk. 

Pozostawić na kilka minut w celu rozbicia i rozpuszczenia zabrudzeń. Usunąć poprzez 
spłukanie wodą, wysuszenie powietrzem lub wytarcie do sucha chusteczką lub 
ściereczką. Aby zapobiec rdzewieniu, oczyszczone metale potraktować olejem Swarfega 
Duck Oil.

Aby usunąć plamy smoły, ślady oleju itp. z karoserii, wylać na szmatkę i delikatnie 
wetrzeć.

UWAGA: Nie może być stosowany na powierzchniach asfaltowych i może oddziaływać 
na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumy, bitumu i asfaltu. Przed użyciem należy 
sprawdzić kompatybilność z czyszczoną powierzchnią poprzez naniesienie preparatu na 
niewielką powierzchnię.

DYSPOZYCJA: Odpady usuwać na licencjonowane wysypisko śmieci zgodnie z 
wymaganiami lokalnego Urzędu Utylizacji Odpadów. Unikać rozlania lub przedostania się 
do kanalizacji, ścieków lub cieków wodnych.
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