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biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek     
    

� účinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní bázi    
� odstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfalt    
� rozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou šprozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou šprozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou šprozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou špínu, ínu, ínu, ínu, těsnění, lepidla těsnění, lepidla těsnění, lepidla těsnění, lepidla     
� bezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníku    
� zabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozi    
� biologicky odbouratelný z vícebiologicky odbouratelný z vícebiologicky odbouratelný z vícebiologicky odbouratelný z více    než 90% již za 21 dnínež 90% již za 21 dnínež 90% již za 21 dnínež 90% již za 21 dní    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222, tj. , tj. , tj. , tj. minimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT    je velmi účinné rozpouštědlo nové generace na přírodní bázi. Obsahuje 
přírodní extrakt z pomeranče. Přípravek je biologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dní. 
Doporučen pro použití ve společnostech, které mají zavedeny ISO 14000.ISO 14000.ISO 14000.ISO 14000. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT se používá pro rychlé a důkladné odmaštění strojních dílů, při čištění bloků 
motorů, odstranění starého maziva, těsnění, lepidel. Lze použít na čištění od asfaltu, sazí a jiných 
dehtových derivátů, odstranění lepidel (zejména po samolepících etiketách), v mycích stolech i 
ultrazvukových zařízeních (rozpouštědlo kategorie A3).  
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT splňuje požadavky nejnovějších evropských směrnic – neobsahuje žádné 
chlorované ani fluorované uhlovodíky, ani aromatické sloučeniny. Vysoký bod vznětu snižuje 
potencionální riziko vzniku požáru. Bezpečný při ošetření hliníku a všech druhů kovů. Chrání proti 
korozi – využíván jako konzervace povrchu mezi dílenskými operacemi při strojním obrábění.  
Před použitím na plastech doporučujeme předem otestovat. 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:     
ORANGE SOLVENORANGE SOLVENORANGE SOLVENORANGE SOLVENTTTT    je možné aplikovat ve spreji, štětcem i jako náplň mycích stolů. 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vě uvedeny vě uvedeny vě uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu listu listu listu a na etiketě. a na etiketě. a na etiketě. a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Konzistence:  průhledná oranžová kapalina    
                    Vůně:    citrusová    
                    Hustota:   0,80 g/cm3 při 20°C (ASTM D4052)  
     Bod vznětu:   > 69°C (ASTM D56) 
     Dielektrická pevnost:  40 kV  
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650/400ml sprej CO2 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek biologicky odbouratelný přírodní odmašťovací prostředek     
    

� účinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní báziúčinné rozpouštědlo nové generace na přírodní bázi    
� odstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfaltodstraňuje karbon, dehet, saze, asfalt    
� rozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou špínu, těsnění, lepidla rozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou špínu, těsnění, lepidla rozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou špínu, těsnění, lepidla rozpouští zuhelnatělá rezidua, okuje, mastnou špínu, těsnění, lepidla     
� bezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníkubezpečný na čištění a odmaštění kovů a hliníku    
� zabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozi    
� biologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dníbiologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dníbiologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dníbiologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dní    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222, tj. , tj. , tj. , tj. minimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky v    netto objemunetto objemunetto objemunetto objemu    

    

PPPPOPIS:OPIS:OPIS:OPIS:            
ORANGE SOLVENT ORANGE SOLVENT ORANGE SOLVENT ORANGE SOLVENT je velmi účinné rozpouštědlo nové generace na přírodní bázi. Obsahuje 
přírodní extrakt z pomeranče. Přípravek je biologicky odbouratelný z více než 90% již za 21 dní. 
Doporučen pro použití ve společnostech, které mají zavedeny ISO 1ISO 1ISO 1ISO 14000.4000.4000.4000. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT se používá pro rychlé a důkladné odmaštění strojních dílů, při čištění bloků 
motorů, odstranění starého maziva, těsnění, lepidel. Lze použít na čištění od asfaltu, sazí a jiných 
dehtových derivátů, odstranění lepidel (zejména po samolepících etiketách), v mycích stolech i 
ultrazvukových zařízeních (rozpouštědlo kategorie A3).  
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT splňuje požadavky nejnovějších evropských směrnic – neobsahuje žádné 
chlorované ani fluorované uhlovodíky, ani aromatické sloučeniny. Vysoký bod vznětu snižuje 
potencionální riziko vzniku požáru. Bezpečný při ošetření hliníku a všech druhů kovů. Chrání proti 
korozi – využíván jako konzervace povrchu mezi dílenskými operacemi při strojním obrábění.  
Před použitím na plastech doporučujeme předem otestovat. 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:     
ORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENTORANGE SOLVENT    je možné aplikovat ve spreji, štětcem i jako náplň mycích stolů. 
    

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobnVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vě uvedeny vě uvedeny vě uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu listu listu listu a na etiketě. a na etiketě. a na etiketě. a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Konzistence:  průhledná oranžová kapalina    
                    Vůně:    citrusová    
                    Hustota:   0,80 g/cm3 při 20°C (ASTM D4052)  
     Bod vznětu:   > 69°C (ASTM D56) 
     Dielektrická pevnost:  40 kV  
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  650/400ml sprej CO2 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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