
SARSIL®

SARSIL® zmywacz
Środek do usuwania zabrudzeń z żywicy

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® zmywacz jest preparatem opartym na mieszaninie estrów i rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Lp. Parametr Specyfikacja
1. Wygląd bezbarwna przezroczysta ciecz
2. Rozcieńczenie gotowy do bezpośredniego użycia
3. Gęstość w 25°C ok. 1,1 g/ml

PRZEZNACZENIE

SARSIL® zmywacz jest preparatem przeznaczonym do 
usuwania pozostałości po wyrobach opartych na żywi-
cach silikonowych, akrylowych, oraz dyspersjach poli-
merowych, takich jak m.in. silikonowe impregnaty wodne 
i rozpuszczalnikowe SARSIL®, farby silikonowe, farby 
w aerozolu, itp. Polecany do usuwania zanieczyszczeń 
z płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, la-
stryko, kamieni naturalnych polerowanych i szlifowanych, 
szkła, stali. Nie zaleca się stosowania na powierzchnie 
z tworzyw sztucznych lub lakierowane. W razie wątpli-
wości przed właściwym zastosowaniem należy wyko-
nać próbę czyszczenia na niewielkiej powierzchni celem 
sprawdzenia czy preparat nie ma negatywnego działania 
na czyszczone podłoże.

STOSOWANIE

Preparatu nie należy rozcieńczać.

Na powierzchnię przeznaczoną do wyczyszczenia nale-
ży nałożyć SARSIL® zmywacz pędzlem lub ściereczką. 
Pozostawić na 2 – 5 min. aby płyn wniknął w żywicę, 
a następnie wyczyścić szczotką lub szorstką gąbką. Po 
usunięciu żywicy osuszyć powierzchnię chłonną szmat-
ką, a następnie umyć dokładnie wodą z dodatkiem deter-
gentu (np. płynu do mycia naczyń). W razie konieczności 
zabieg powtórzyć do całkowitego usunięcia zabrudzeń.

Uwaga! Środek o właściwościach drażniących, dlatego 
należy chronić oczy i skórę. Do prac używać rękawic gu-
mowych. Chronić przed dziećmi. Zachować ogólne zasa-
dy BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i su- 
chych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +30°C.
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: 1 l.
Atesty: Atest PZH
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Dział Technologiczny +48 17 24 07 910
e-mail: silikony@silikony.pl, www.silikonypolskie.pl

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.


