
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
Zmywacz do etykiet,          
gumy do żucia, odplamiacz 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 

OPIS PRODUKTU: 
PULSAR Zmywacz do etykiet i gumy do żucia - to bezchlorowy 
środek chemiczny do  usuwania naklejek, pozostałości po nich 
oraz do usuwania gumy do żucia i plam. Produkt jest specjalnie 
opracowaną kompozycją składników, które szybko i skutecznie 
rozpuszczają kleje samoprzylepne stosowane w podłożach etykiet 
i naklejek. Zmywacz jest bezbarwny, posiada przyjemny zapach 
i nie plami ani nie uszkadza delikatnych powierzchni. Szczególnie 
przeznaczony jest do usuwania naklejek z szyb samochodowych, 
z karoserii, z szyb okiennych i framug, z mebli, z paneli,  
z ceramiki, z tworzyw sztucznych, z AGD, z ozdób i zabawek.  
Ma zastosowanie w dziesiątkach różnych przypadków. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR Zmywacz do etykiet i gumy do żucia przeznaczony jest 
do prac wykończeniowych polegających na usuwaniu etykiet 
i naklejek oraz pozostałości po nich. Często efekt końcowy zależy 
od dobrego wyczyszczenia pozostałości z klejów w czym jest 
bardzo pomocny nasz preparat. Skład produktu został tak 
opracowany aby uzyskać jak najlepsze wyniki jednocześnie nie 
uszkadzając delikatnych powierzchni jak np. lakier samochodowy 
czy framugi okienne. Skład opracowany w naszym produkcie 
pozwala na usuwanie także innych niepożądanych substancji jak 
np. guma do żucia. Usuwa także wiele rodzajów plam często 
przytrafiających się szczególnie na częściach garderoby. 
PULSAR Zmywacz do etykiet dostępny jest w dwóch odmianach, 
postać płynna lub aerozol. Aerozol wyposażony jest 
w specjalistyczny aplikator w formie twardego pędzelka, który 
ułatwia nanoszenie zmywacza dokładnie tam, gdzie powinien on 
się znaleźć, czyli pomiędzy naklejką a powierzchnią do której 
przylega naklejka.  
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor:  przezroczysty, bez zawiesin 
Zapach:  charakterystyczny, pomarańczowy 
Konsystencja: zbliżona do wody 
Temperatura zapłonu: < 0OC 
Gęstość (medium bez gazu): 0,8 g/cm3  
Korozyjność: brak 
Trwałość: do 24 m-ce w oryginalnym opakowaniu 
Rozpuszczalność: 
- w wodzie:                         nie miesza się   
- w rozpuszczalnikach organicznych:                       rozpuszcza się   
 

OPAKOWANIA: 
Pojemnik plastikowy 50 ml + łopatka, na skinie 
Pojemnik metalowy 150 ml aerozol 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Usuwanie naklejek: usunąć mechanicznie zewnętrzną warstwę 
naklejki lub etykiety (często są one wodoodporne przez co 
zmywacz nie może dotrzeć do warstwy kleju). Za pomocą 
pędzelka dokładnie zwilżyć miejsce zmywane i pozostawić na 
klika minut. Jeżeli powierzchnia jest pionowa to najlepiej 
przygotować tampon nasączony zmywaczem (np. płatek 

kosmetyczny) i przyłożyć go na jakiś czas do zmywanej 
powierzchni. Za pomocą załączonej do zestawu łopatki 
plastikowej (tylko opak. 50 ml) można sprawdzać czy już naklejka 
łatwo schodzi. Pozostałości zmywacza wraz z rozpuszczonym 
klejem ścieramy z powierzchni miękką szmatką lub ręcznikiem 
papierowym. W razie niewystarczających efektów czynność 
należy powtórzyć. Przy bardzo mocnych naklejkach przydatna jest 
łopatka, którą mechanicznie możemy usunąć oporne fragmenty. 
Wyczyszczoną powierzchnię przemyć na koniec wodą 
z detergentem.  
W opakowaniu aerozolowym zadanie łopatki spełnia specjalny 
aplikator w formie sztywnego pędzelka. Niewielką ilość zmywacza 
nanosimy na pędzelek i nim podważamy naklejkę. W miarę jak 
naklejka zaczyna odchodzić znowu zwilżamy pędzelek  
i podważamy kolejną część naklejki. Wyczyszczoną powierzchnię 
przemyć na koniec wodą z detergentem.  
Usuwanie gumy do żucia: usunąć mechanicznie możliwie jak 
największą część przyklejonej gumy. Nawilżyć zmywaczem 
pozostałe na powierzchni resztki gumy i miejsce w najbliższej 
okolicy. Po kilku minutach ściągnąć (łopatką z zestawu) 
rozpuszczoną cześć gumy i ponownie nawilżyć zmywaczem 
resztę. Czynność jest żmudna, ale daje rewelacyjne efekty, gdyż 
gumę po kliku powtórzeniach można usunąć w całości bez 
uszkodzenia powierzchni (np. wykładziny). Wyczyszczoną 
powierzchnię przemyć na koniec wodą z detergentem. 
Usuwanie plam: Zwilżyć zmywaczem plamę i pozostawić na kilka 
minut. Powierzchnię przemyć wodą z detergentem, a poplamioną 
odzież wyprać w pralce lub ręcznie.  
 

Aerozol może być używany pionowo i w pozycji „do góry nogami”. 
W przypadku zmywania delikatnych powierzchni należy zawsze 
dokonać próby w niewidocznym miejscu aby sprawdzić, czy 
substancja nie wchodzi w reakcje z czyszczoną powierzchnią. Nie 
pozostawiać zmywacza na powierzchni zbyt długo, ponieważ 
może on, szczególnie przy delikatnych podłożach, wejść 
z powierzchnią w reakcję i uszkodzić ją. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR Zmywacz do etykiet i gumy do żucia zawiera 
substancje łatwopalne. Pojemniki z produktem przechowywać 
z dala od ognia i źródeł ciepła. Więcej informacji zawiera Karta 
Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
 

KPZM50    KAAZETY150 
EAN: 5905722159454  EAN: 5905722159393 

 


