
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.

SUPERSZYBKI KLEJ

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

PROCLEAN-5000

PRC5000

SZYBKI I SKUTECZNY ROZPUSZCZALNIK - ODDT£USZCZACZ

Nie pozostawia filmu olejowego.

Odt³uszcza, czyœci szybko i bezpiecznie.

Mo¿e byæ stosowany na powierzchniach
malowanych, winylowych, na szkle, oraz
na wiêkszoœci tworzyw sztucznych.

Szybko wysycha.

Ekonomiczny w u¿yciu.

Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje,
silikony, wosk, smo³ê, parafinê, farby
drukarskie.

Zaleca siê stosowaæ Proclean 5000
przed u¿yciem klejów i uszczelniaczy TTP.

PROCLEAN 5000 to bezpieczny, szybki i uniwersalny zmywacz-
odt³uszczacz, który nie pozostawia filmu olejowego. 
PROCLEAN 5000 w 100% stanowi mieszaninê alifatycznych 
wêglowodorów nasyconych. 
PROCLEAN 5000 mo¿na bezpiecznie stosowaæ na  powierzchni metali, 
szk³a, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, tkaninach.

Temperatura wrzenia: 130 do 166°C
Prê¿noœæ par w temp. 20°C Pa: 
853000
Gêstoœæ w 20°C: 0,764 g/cm3
Postaæ w 20°C: bezbarwna ciecz
Temperatura zap³onu: > 24°C
Temperatura samozap³onu: > 200°C
Rozpuszczalnoœæ w wodzie: nie 
rozpuszczalny

Zapach: charakterystyczny
Lepkoœæ dynamiczna mPa.s/20 ° C: 1
Lepkoœæ kinematyczna mm2/s/20 ° C: 1
Lotne zwi¹zki organiczne %: 100
Lotne zwi¹zki organiczne g/l: 710
Szczegó³owe informacje techniczne 
mo¿na
znaleŸæ w karcie charakterystyki.

MOTORYZACJA:
Odt³uszczanie i czyszczenie czêœci mechanicznych detali silników, 
przegubów, hamulców, zawieszenia, lin, powierzchni metali po œrutowaniu, 
obróbkach skrawania, itp.
Usuwanie nalepek i pozosta³oœci taœm maskuj¹cych.
Usuwanie starych warstw smaru przed ponownym smarowaniem, na 
przyk³ad w zawiasach drzwi.
Usuwanie opasek i pasków ozdobnych ze zderzaków bez ich uszkodzenia.
PROCLEAN 5000 rozpuszcza warstwê kleju dwustronnej taœmy 
samoprzylepnej. Usuwanie smo³y i innych plam z substancji 
pokrywaj¹cych, zarówno z karoserii, a tak¿e czêœci plastikowych.
Usuwanie plam smaru i oleju z pokrycia foteli (zawsze sprawdŸ przedtem 
trwa³oœæ barwnika materia³u). Wykañczaj¹ca obróbka po³¹czeñ elementów
nadwozia uszczelnionych mas¹ uszczelniaj¹c¹ TTP PROBOND.
PROCLEAN 500 usuwa wosk i silikon, (zawsze stosuj ponowne wycieranie).
Odt³uszczanie i czyszczenie wszystkich powierzchni przed u¿yciem 
nalepek  i mas uszczelniaj¹cych TTP.
PRZEMS£:
Odt³uszczanie i czyszczenie czêœci mechanicznych, silników i maszyn.
Odt³uszczanie i czyszczenie narzêdzi i wyposa¿enia warsztatów.
Czyszczenie rolek gumowych w drukarkach. Szybkie i bezpieczne 
odt³uszczanie metali ¿elaznych i nie¿elaznych przed klejeniem lub
malowaniem, usuwanie naklejek, etykiet oraz pozosta³oœci klejów.
Usuwanie plam oleju i smaru z tekstyliów (zawsze nale¿y przed u¿yciem 
sprawdziæ trwa³oœæ barwnika materia³u). Usuwa pozosta³oœci klejów z 
laminatów podczas produkcji mebli kuchennych.
Wykoñczenie po³¹czeñ uszczelnionych przez TTP PROBOND.
Usuwanie pozosta³oœci t³uszczu i olejów po smarowaniu.

Kod artyku³u     Nazwa                        Opakowanie        Rodzaj

PRC5000            PROCLEAN 5000      500 ml                  Œrodki czyszcz¹ce, odt³uszczaj¹ce

PRC5000            PROCLEAN 500           25 l                    Œrodki czyszcz¹ce, odt³uszczaj¹ce
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