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Opis 
 

Sikkens Solvent jest bardzo agresywnym rozpuszczalnikiem myjącym. Przeznaczony specjalnie do mycia pistoletów 
natryskowych.  
 

Technika zmywania 
 

 Dostępna jest szeroka gama ręcznych lub automatycznych myjek do mycia pistoletów natryskowych (często 
poprzez uŜycie szczotki, aby usunąć zaschnięte resztki z trudno dostępnych miejsc). W czasie mycia zaleca 
się rozkręcenie pistoletu. 
Automatyczne mycie pistoletu natryskowego odbywa się w zamkniętym urządzeniu, w którym jest stosowany 
czysty rozpuszczalnik. Zaleca się stosowanie myjki z wbudowanym wyciągiem, aby uniknąć kontaktu 
z niebezpiecznymi oparami.  

 

Przepisy BHP 
  

 

AkzoNobel Car Refinishes zaleca zapewnienie odpowiedniej wentylacji przy pracy z wszelkimi środkami do 
mycia i odtłuszczania. Zaleca się stosowanie miejscowych wyciągów z dobrze działającym systemem 
odprowadzania oparów. Jeśli wyciągi nie wystarczają do utrzymania dopuszczalnych stęŜeń koncentracji 
cząsteczek i oparów rozpuszczalnika, naleŜy uŜywać masek zasilanych czystym spręŜonym powietrzem. 
 
Oprócz ochrony dróg oddechowych naleŜy zawsze nosić rękawice ochronne odporne na działanie 
rozpuszczalników, nawet przy pracy z łagodnymi środkami myjącymi i odtłuszczającymi. Taka ochrona 
zminimalizuje ryzyko absorbcji rozpuszczalnika przez skórę, a takŜe zapobiegnie przenoszeniu 
zanieczyszczeń z gołych dłoni na naprawianą powierzchnię. 

 

LZO 
  

 2004/42/IIB(a)(850)790 
Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB. a) w postaci gotowej do uŜycia maks. 850 g/l  LZO. 
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do uŜycia wynosi maksymalnie 790 g/l. 

  

Przechowywanie 

  
 Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnie zamkniętym opakowaniu i temperaturze 20°C. 

NaleŜy unikać zbyt duŜych róŜnic temperatur.  
o Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02 
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TYLKO DO UśYTKU PROFESJONALNEGO 
 
WAśNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej 
wiedzy oraz bieŜących przepisach: kaŜda osoba stosująca produkt do innych celów niŜ zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania 
naszej pisemnej zgody na jego inne niŜ zalecane uŜytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. UŜytkownik we wszystkich przypadkach jest 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. NaleŜy zawsze przeczytać 
Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są  zebrane i opracowane na podstawie 
stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie 
mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, Ŝe 
istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie 
podczas jego uŜytkowania.  Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaŜy. Odbiorca 
zawsze powinien Ŝądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian 
w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty 
przed jego stosowaniem. 

 
Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel. 
Siedziba firmy 
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands.           www.sikkenscr.com                 www.sikkenscr.pl 

 


