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Kod artyku³u     Nazwa           Opakowanie         Rodzaj
CLT1                  CLEAN-               1L           Œrodki czyszcz¹ce, odt³uszczaj¹ce
CLT25                CLEAN-            25L           Œrodki czyszcz¹ce, odt³uszczaj¹ce
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TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. D³uga 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

www.ttppolska.pl

TTP POLSKA - wy³¹czny dystrybutor Tough Technology Products
Eaton Place Business Centre, 114 Washway Road, Sale

Cheshire, M33 7RF, England

UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

SUPERSZYBKI KLEJ

CLEAN-ITCLEAN-IT
SZYBKI, BEZPIECZNY I 

EKOLOGICZNY ZMYWACZ

Silnie penetruj¹cy, przez co brud jest
wydobywany nawet z najmniejszej 
szczeliny.

Nie powoduje korozji.

Biodegradowalny.

Usuwa wiele rodzajów zabrudzeñ.

Posiada przyjemny zapach.

Dostêpny w pojemnikach o pojemnoœci:
1L i 25L.

CLEAN-  jest koncentratem wodorozcieñczalnych niejonowych 
œrodków powierzchniowo czynnych na bazie alkoholi t³uszczowych, 
anionowych substancji powierzchniowo czynnych, œrodków 
penetruj¹cych i zwil¿aj¹cych, które doskonale rozpuszczaj¹ molekularne 
struktury brudu, t³uste pozosta³oœci i naloty, pozosta³oœci po klejach, 
smarach itp. Bez uszkadzania materia³ów powierzchni czyszczonych.
Brud poprzez efekt przenikania kapilarnego jest usuwany, a nastêpnie 
emulgowany po czym poprzez p³ukanie jest ca³kowicie usuwany z 
powierzchni materia³u. CLEAN-  jest w pe³ni biodegradowalny i nie
zawiera substancji zanieczyszczaj¹cych wodê. CLEAN-  jest niepalny, 
nietoksyczny i w ¿adnym wypadku nie jest szkodliwy dla zdrowia.
CLEAN-  zawiera silnie dzia³aj¹ce inhibitory korozji, które eliminuj¹ 
zagro¿enie korozj¹ na powierzchniach ¿elaznych, w przeciwieñstwie do
innych wodorozcieñczalnych zmywaczy, które czêsto to zagro¿enie 
zwiêkszaj¹.
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Sk³ad chemiczny: stabilizowana mieszanina biodegradowalnych, 
aktywnych kapilarnie, penetruj¹cych substancji z utlenionymi 
rozpuszczalnikami i modyfikowanymi alkaliami, bez czystych œrodków 
kaustycznych.
Palnoœæ - niepalny.
Zapach - œwie¿y.
Kolor - bezbarwny p³yn..
pH - 12,7.
Toksycznoœæ - nietoksyczny w normalnych warunkach stosowania.

CLEAN-  mo¿e byæ stosowany na wszelkich rodzajach powierzchni, 
takich jak: tworzywa sztuczne, tkaniny, dywany, winyl, p³ótno, laminaty, 
farby, metal, drewno, aluminium, kamieñ, beton, poliester, pleksi, guma, 
itp.
Usuwa wiele rodzajów zabrudzeñ: oleje, smary, substancje smoliste, 
œlady nikotyny, olej napêdowy, martwe owady, py³ z papieru œciernego, 
œlady pasty do butów, œlady po o³ówku.
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