
 

 

 

 
 
 
 
 
Biodegradalny, neutralny preparat do usuwania 
trudnych zabrudzeń. 
 
 
 
Opis produktu:  
H-81 można stosować na większości twardych i 
miękkich powierzchni, takich jak szkło, kafelki, 
kamień, beton, metal, drewno, linoleum, plastik, itp.  
Środek usuwa: farby w sprayu, tusz, farby 
nadrukowe, resztki kleju, ślady po butach, ślady po 
gumie do żucia, itp. 
UWAGA!  
Zaleca się ostrożność w przypadku powierzchni 
malowanych, gdzie kolor może ulec zniszczeniu. 
W razie wątpliwości należy wypróbować środek 
na mało widocznym miejscu.  
 
Dozowanie:  
Stosować w postaci koncentratu  
 
Sposób użycia:  
Nanieść na zanieczyszczenie, które chcemy usunąć. 
Pozostawić na 1-5 min. Usunąć rozpuszczone 
zanieczyszczenie. Spłukać czystą wodą. Przy 
grubszych warstwach zanieczyszczeń można użyć 
gąbki typu scotchbrite (pad).  
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Produkt nietoksyczny. 
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, 
Stosować okulary ochronne i rękawice z gumy 
butylowej. 
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, 
nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice 
z gumy butylowej. Powtarzające się narażenie może  
powodować wysuszenie i pękanie skóry.  
 
Składowanie: 
Składować w suchych, chłodnych  i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed 
zamarznięciem i przegrzaniem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia instrukcji: 23.02.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znakowanie: nie wymaga oznakowania 
Preparat nie stanowi zagrożenia 
 
 
 
 
 
Skład i dane techniczne:  
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter 
metylowy glikolu dipropylenowego)            30-60% 
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
Eter monobutylowy glikolu dietylenowego   10-19,5% 
Kolor: klarowna/ bezbarwna ciecz 
Zapach: brak,      pH: 7,0 
Gęstość:  945kg/m3 
Punkt zapłonu: ca 80ºC 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W 
przypadku opakowań których nie można wyczyścić 
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów. 
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki 
produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na 
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na 
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu 
produktu, nie możemy zagwarantować jego 
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCENT: 
A Clean Partner International AB 
Box 623 
S-441 17 Alingsas 
Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622 
www.acleanpartner.se,  info@acleanpartner.se 


