
3M™ Scotch-Weld™ Preparaty do usuwania klejów i taśm

Jak usunąć klej? Jak usunąć taśmę?

Takie pytania zadaje sobie codziennie wiele osób. Szyba, sprzęt AGD, obudowa

urządzenia elektronicznego, deska rozdzielcza w samochodzie, rama okna

lub drzwi, biurko lub szafka - to najczęstsze miejsca, z których przyszło nam

usuwać pozostałości po etykietach i naklejkach lub resztki taśmyklejącej

(najczęściej pakowej lub malarskiej). 3M oferuje kilka rozwiązań tego problemu.

W zależności od typu zabrudzenia i wielkości powierzchni można użyć:

3M Technologie dla przemysłu

™ ™3MScotch-Weld Cleaner Spray - 

Easy Clean Pen - rodek czyszczący w sztyfcie

3M™Scotch-Weld™ Debonder AC68 - preparat do usuwania klejów cyjanoakrylowych

uniwersalny środek czyszczący w aerozolu

ś

szybko, łatwo i skutecznie

Po prostu
oczyść
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Wszystkie prawa zastrzeżone.
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znakami handlowymi firmy 3M.

3M™ Scotch-Weld™ Preparaty do usuwania klejów i taśm

Uwaga:

Preparatów 

i uszkodzenie większe niż spowodowane zabrudzeniem przez klej.

nie należy stosować na tkaninach, skórze i materiałach skóropodobnych, gdyż może to spowodować trwałe odbarwienie

Preparaty mogą reagować z niektórymi tworzywami sztucznymi i lakierami. Przed zastosowaniem każdego preparatu zawsze należy

   wypróbować czy nie wchodzi on w reakcję z powierzchnią czyszczonego przedmiotu.

Stosując preparaty należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Opakowanie:
puszka 500ml

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu.

Opis: Usuwa pozostałości po zaschniętych, nieutwardzonych klejach i taśmach klejących, zabrudzenia ze smarów, olejów

i tłuszczu, gumę do żucia. Może być stosowany na metalach, powierzchniach malowanych i lakierowanych, ceramice,

szkle, porcelanie i wielu tworzywach sztucznych. Zalecany przy usuwaniu resztek kleju i zabrudzeń z większych powierzchni.

W przeciwieństwie do popularnych rozpuszczalników preparat ma przyjemny, cytrusowy zapach.

Przed użyciem należy sprawdzić czy środek nie uszkadza powierzchni (np. lakieru lub tworzyw sztucznych).

Przykładowe zastosowania: - usuwanie kleju po naklejkach i etykietach z powierzchni lakierowanych, szklanych

i ceramicznych; - usuwanie resztek kleju po taśmie malarskiej z futryn i szyb.

Opakowanie:
sztyft 8,2 g

Opakowanie:
butelka o poj. 20ml lub 1 litr

Ważne!

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M zawarte w tym dokumencie oparte są na testach i doświadczeniach, które oceniamy

jako wiarygodne. Ze względu jednak na wiele czynników mogących mieć wpływ na poprawne działanie produktu, a będących poza możliwościami sprawdzenia przez 3M, takich jak

rożnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. W związku z tym, że powyższe czynniki są znane

użytkownikowi produktu i podlegają jego kontroli to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji

oraz za jej wykonanie. Przedstawione wartości parametrów zostały zmierzone standardowymi metodami testowymi i uśrednione. Nie mogą być używane do celów specyfikacyjnych

i wykorzystywane jako wiążące dane techniczne. 3M zaleca użytkownikom przed zastosowaniem przeprowadzenie własnych testów potwierdzających przydatność produktu w danej

aplikacji. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Wersja preparatu Scotch-Weld™ Cleaner Spray w formie poręcznego sztyftu.

Opis: Doskonały do precyzyjnych zastosowań lub małych powierzchni. Skutecznie usuwa pozostałości po etykietach

i naklejkach, resztki klejów i taśm klejących, ślady po markerach i farbach w aerozolu.

W przeciwieństwie do popularnych rozpuszczalników preparat ma przyjemny, cytrusowy zapach.

Przed użyciem należy sprawdzić czy środek nie uszkadza powierzchni (np. lakieru lub tworzyw sztucznych).

Przykładowe zastosowania: - usuwanie etykiet cenowych z ceramiki, artykułów gospodarstwa domowego itp.;

- usuwanie resztek po naklejkach informacyjnych; - usuwanie resztek po taśmach pakowych z powierzchni mebli

i sprzętu AGD; - czyszczenie biurek, szafek, stołów i innych powierzchni z resztek klejów.

Preparat do usuwania klejów cyjanoakrylowych (tzw. błyskawicznych).

Opis: Działa powierzchniowo, rozpuszczając klej. 

Przykładowe zastosowania: - usuwanie utwardzonych i nieutwardzonych klejów cyjanoakrylowych;

- czyszczenie otoczenia spoiny z pozostałości lub nadmiaru kleju; - w nagłych przypadkach może być użyty

do rozklejenia ludzkiej skóry (np. sklejonych palców).

Nie należy stosować na twarzy oraz w okolicy ust i oczu.

Easy Clean Pen

3M™Scotch-Weld™ Debonder AC68

3M™Scotch-Weld™ Cleaner Spray.

i szybkie
Skuteczne


