
Fizikai és kémiai 
tulajdonságok 

Alap Citrusolaj 

Halmazállapot Folyékony 

Kiszerelés Aeroszol 

Megjelenés Átlátszó / világossárga 
folyadék 

Szín Fehér 

Sűrűség (g/ml) 0,85 

Viszkozitás (mPas) 1-10 

Illékony szerves vegyületek (VOC) 
(g/l) 

NA 

Lobbanáspont 
Zárt téri 

47°C 

Gyúlékony oldószer Igen 

Gyúlékony hajtóanyag Igen 

Hajtóanyag Propán 

 
Biztonsági információk 

Kezelési / Alkalmazási 

Információk 

A termék használata előtt olvassa el a termék címkéjét és 

Biztonsági Adatlapját a biztonsági tudnivalókra vonatkozóan. 

További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a 

3M helyi képviseletével. www.3M.hu 

Megjegyzés: A 3M™ Ipari Tisztítóspray károsíthat egyes 

műanyagokat, festett anyagokat és gumikat, ezért minden 

tisztítandó felület esetében egy kis területen próbát kell végezni a 

használat előtt. 

Használati útmutató: 

Alaposan vonja be 3M citrus alapú tisztítószerrel a megtisztítandó 

felületeket vagy alkatrészeket. Várjon néhány percet, hogy átázzon 

a felület és fellazuljon az eltávolítandó anyag. Majd törölje le tiszta, 

nedves ronggyal. Törölje át tiszta, száraz ronggyal és hagyja szabad 

levegőn megszáradni. Ha az eltávolítandó anyag túl makacs, 

ismételje meg az eljárást. 
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3M 
Ipari tisztítóspray 

Termék adatlap 
 

 
Dátum: 2018. április  

Az alábbi verzió helyébe lép: ÚJ 

Termék leírása A citrus alapú 3M™ Ipari Tisztítóspray folyékony tisztító/zsírtalanítószer, 
amely alkalmas kosz, zsír, és számos, ragasztómaradvány feloldására és 
eltávolítására. 

Főbb jellemzők 
• Eltávolítja a zsírt, olajat, festéket és a legtöbb ragasztómaradványt 
• Egyes esetekben alapfelületek zsírtalanítására ragasztáshoz 

számos klór vagy petróleum alapú oldószert helyettesíthet. 
• Kíméletesen tisztít 

 

Megjegyzés: A tisztítóspray használata nem helyettesíti a felület kezelést, 
felület előkészítést.   

http://www.3m.hu/


 
A 3M a 3M vállalat védjegye. 
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Vigyázat! Ez a termék nem használható kéztisztítóként és kerülni kell 

a bőrrel való érintkezését. A termék bőr irritációt okozhat hosszas 

vagy ismételt érintkezés esetén. Nem kerülhet felszíni vizekbe vagy 

csatornába. 

Tárolás és polcidő A terméket 16-27 °C hőmérsékleten tárolja, a megengedett tárolási 
ideig. 
Ha az ajánlott feltételek betartásával tárolja, eredeti, bontatlan 
tárolóedényben, a termék polcideje a gyártás dátumától számított 15 
hónap. 

Megjegyzés: 
Napfénytől védendő. 
Ne tegye ki 50°C értéket meghaladó hőmérsékleteknek. 

Hulladékkezelés Elégetni kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékégetőműben lehet. 
A létesítménynek az aeroszolos tárolóedények kezelésére 
alkalmasnak kell lennie. 
Konzultáljon az illetékes szabályozó hatósággal a rendelkezésre álló 
kezelő és ártalmatlanító létesítmények tekintetében. 

További információ Ha további termékinformációra vagy értékesítési segítségre van 

szüksége, hívja az alábbi számot: +3612707777 

Fontos megjegyzés A jelen dokumentum minden állítása, műszaki információja és 

ajánlása olyan teszteken vagy tapasztalatokon alapul, amelyeket a 3M 

megbízhatónak tart. Számos tényező befolyásolhatja ezen felül a 3M 

termék használatát és teljesítményét egy adott alkalmazásra, 

beleértve a 3M termékek használatának feltételeit, idejét és környezeti 

paramétereit is. Mivel ezek a tényezők kizárólag a felhasználó 

befolyása alatt állnak, rendkívül fontos, hogy a felhasználó értékelje a 

3M terméket, és ő döntse el, hogy az megfelelő-e egy adott célra, és 

alkalmas-e a felhasználó által alkalmazott módszerhez vagy 

technológiához. A jelen termékre vonatkozó garanciákat az 

Értékesítési Feltételek tárgyalják, amelyek az alkalmazandó hatályos 

jogszabályok tekintetében értelmezendőek. 

Ipari Tisztítóspray ragasztó 2018. 
április 

A feltüntetett értékek meghatározása szabványos tesztmódszerekkel történt, az értékek átlagos értékek, amelyek nem 

használhatóak fel specifikációs célokra. A termékeink használatára vonatkozó ajánlásaink olyan teszteken alapulnak, 

amelyeket megbízhatónak tartunk, de megkérjük Önt, hogy Ön is folytassa le a saját alkalmazásához való 

megfelelőség meghatározásához szükséges teszteket. A 3M ezért semmilyen közvetlen vagy következményi 

felelősséget vagy garanciát nem vállal az ajánlásaink eredményeképpen bekövetkező veszteségekért vagy károkért 


