
MARKA HAMACH NALEŻY DO EMM INTERNATIONAL
Blowtherm Polska Sp. z o.o. ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. Tel +48 32 363 46 01
Tel +48 604 462 337 E emmbiuro@blowtherm.pl  www.blowtherm.pl  www.hamach.pl

POWIĄZANY PRODUKT
Myjka Micro HR 1000
Nr art. 000457  

Pojemnik ze 
stali nierdzewnej 
do ręcznego 
mycia - 7 litrów 
Do ręcznego 
czyszczenia np. 
szpachelek. Ze 
szczotką i automatycznym 
obiegiem płynu.

DOBRZE WIEDZIEĆ

▶  Odpowiedni do czyszczenia
    poprzez spryskiwanie,
    namaczanie i szczotkowanie
    podczas wstępnej obróbki
    pojazdów.
▶  Nie zawiera silikonu
▶  Biodegradowalne składniki    
▶  Nie nadaje się do czyszczenia
    pistoletów natryskowych
▶  Ze względu na mocne działanie
    odtłuszczające należy nosić
    rękawice
▶  Nie tworzy strefy zagrożonej
    wybuchem

ZMYWACZ HR 1000

Produkt ten został opracowany do bezpiecznego, szybkiego 
i przyjaznego dla środowiska usuwania zabrudzeń z mas 
poliestrowych, dwuskładnikowych poliuretanów, lakierów wodnych i 
konwencjonalnych, lakierów bezbarwnych oraz wszelkiego rodzaju 
kleju ze szpachelek. To zamiennik produktów chemicznych na bazie 
rozpuszczalników, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia.  

Zmywacz HR 1000 jest szybko działającym produktem na bazie 
składników biodegradowalnych.

WŁAŚCIWOŚCI
Nr art. 009819 - 10 litrów

▶  Szpachelki
▶  Płyn
▶  Szybko działający
▶  Niepalne opary
▶  Delikatny zapach
▶  Wysoka temperatura zapłonu
    i niskie ciśnienie oparów

ZALETY

▶  Praktycznie nie paruje i może być stosowana przez dłuższy czas. 
    Gdy produkt zostanie całkowicie nasycony np. resztkami szpachli, 
    należy go przefi ltrować. Następnie można go używać ponownie. 
    Produkt ma 10 razy dłuższą żywotność niż rozpuszczalniki.     
▶  Nadaje się do użycia w mieszalni. Ze względu na wysoką temperaturę 
    zapłonu produkt można także używać poza mieszalnią, np. 
    w strefi e przygotowawczej bez dodatkowych zabezpieczeń.    
▶  Nie tworzą się palne opary, nie ma więc strefy zagrożonej wybuchem; 
    zmywacza HR 1000 można używać wszędzie.
▶  Delikatny zapach zmywacza HR 1000 czyni pracę z produktem
    przyjemną.

ZACZNIJ JUŻ DZISIAJ CZYSZCZENIE BEZPIECZNE I 
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA. 
ZADZWOŃ POD NUMER +48 32 363 46 01. 

IDEALNY ŚRODEK DO PRZYJAZNEGO DLA OTOCZENIA CZYSZCZENIA SZPACHELEK.


