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Обезмаслител – премахва петна от асвалт, катран, 
грес и т.н

GREASE REMOVER е разтворител базиран на обезмаслител за масла, грес, 
дизел, гориво, катран, смазочно масло.

Предимства
• Много силен обезмаслител с голяма мощност. 
• Напълно се емулгира във вода.
• Безвреден за метали и бои, може да се отстрани много бързо чрез изплакване 
или избърсване. 
• Икономичен при използване – приятен мирис. 
• Ниска волатилност, това осигурява дълбоко обезмасляващо действие. 

Употреба (и): Обезмасляване на метални части, мотори, механични скоростни 
кутии, хидравлично оборудване. Автомобилни и механични работилници, метална 
промишленост, строителни машини, влакове, трамваи и др.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Нанесете GREASE REMOVER с четка. На ръка: използвайте четка за 
обезмасляване, разтъркайте частите и избършете или изплакнете с вода. Чрез 
накисване: в постоянен контейнер с ниска точка на източване и тел кошница. 
Чрез напръскване: с въздушна пръскачка под налягане, GREASE REMOVER 
се напръсква върху частите за почистване. Премахване на вакса: нанесете 
GREASE REMOVER чрез напръскване. Премахване на грес и мазни петна: 
Ако масления слой е по-упорит, започнете механично действие или повторете 
операцията. При всички случаи на употреба на продукта е достатъчно просто 
изплакване със студена вода. Не изхвърляй в канализацията.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH n/a 

Физическо 
състояние безцветно  течност

Плътност ca 0,785

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) № 
648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане

W5-5             туба  5l
W5-25           туба  25l
W5-210        барел  210l

Препоръчителни аксесоари


