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MASTERCHEM  
SOLVENT PLUS

 Kiválóan, gyorsan tisztít, zsírtalanít
 Lassú párolgás 
 Eltávolítja az olajat, kátrányt, szenesedést
 Véde lme t  nyú j t  a z  a lka t r é szek ,

szerszámok átmeneti tárolásánál
 Korróziógátló adaléka révén véd a korrózió 

ellen
 Az oldat hígítás nélkül használandó

Ipari fémtisztító és zsírtalanító folyadék/aeroszol
Hatékony tisztítószere minden fém, műanyag, alumínium, acél 
felületnek

Az MC SOLVENT PLUS hatékony tisztítószere minden fém, műanyag, alumínium, acél  
alkatrésznek, melyeket tovább feldolgoznak vagy csomagolnak. Hatékonyan eltávolítja az erős 
szennyeződéseket, olajat, kátrányt és a szenesedést. Ez a termék ideális fémek, beton, kerámia és más 
szerkezeti anyagból készült darabok tisztítására. A szer alkalmazható a készülékek összeszerelt és 
szétszedett állapotában egyaránt. Behatol a hajszálrepedésekbe és rendkívül vékony védőréteget 
képez, mely véd a nedvesség, korrózió és ujjlenyomatok ellen.  A készítményt úgy fejlesztettük ki, 
hogy lassan párologjon, nedvesség, pára ne alakuljon ki a felületeken, és elég idő maradjon a makacs 
szennyeződések feloldásához is. Nem okoz korróziót, nem károsítja a szigetelő- és tömítő anyagokat, 
nem bántja a legtöbb festéket és lakkot.  Eltávolítja a zsírokat, ragasztókat, olajakat, olajsarat, 
kátrányt.

TÁROLÁS

Az MC SOLVENT PLUS  5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy 
fagyveszélyes helyen.

KISZERELÉS
Aerosol:    400ml
Folyadék:  5 liter
  30 liter

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fémfeldolgozó üzemek   
- Kapcsolószekrények   
- Villanymotorok, járműmotorok karbantartása    
- Műanyagipari szerszámok
- Acél, műanyag, alumínium, egyéb fémek felületén alkalmazható
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az MC SOLVENT PLUS-t aerosollal hígítás nélkül, ecsettel, sűrített levegővel, permetezéssel 
vagy merítéssel juttassuk a tisztítandó felületre. Makacs szennyeződéseknél, vagy ráégett olajoknál 
az eljárást meg kell ismételni. Szükség esetén a szennyeződés eltávolítását ecsettel, vagy ronggyal 
lehet segíteni. Bevonatolt vagy festett részeknél előzetesen az összeférhetőséget egy kis felületen 
meg kell vizsgálni. Csak jól szellőztetett helyiségben szabad használni. 


