
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  
 PULSAR ZMYWACZ DO METALI 
 (Metal Cleaner) 

  (wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR ZMYWACZ DO METALI - to bezchlorowy 
środek chemiczny do szybkiego czyszczenia 
(odtłuszczania) przed procesem klejenia i malowania 
powierzchni metali (w tym stali szlachetnej), szkła, 
kamienia, ceramiki, ebonitu, tworzyw z grupy poliolefin, 
twardych gum itp.  PULSAR ZMYWACZ DO METALI 
zawiera składniki, które rozpuszczają stare smary, 
osady, stare warstwy klejów rozpuszczalnikowych, 
anaerobowych i CA, woski, oleje i inne 
zanieczyszczenia. Może być stosowany w przemyśle 
metalowym, tworzyw sztucznych, gumowym, 
meblarskim czy środków transportu. Przydatny  
w garbarniach i pralniach chemicznych. Świetnie 
zastępuje zabroniony rozpuszczalnik na bazie 
trichloroetenu (znany jako - tri). 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Zastosowanie ZMYWACZA DO METALI PULSAR jest 
najlepszym sposobem przygotowania powierzchni 
przed użyciem klejów CA, AN, UV, żywic akrylowych, 
klejów poliuretanowych i innych. Idealnie nadaje się też 
do przygotowania powierzchni przed malowaniem  
i lakierowaniem. PULSAR ZMYWACZ DO METALI nie 
niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Zawiera 
mieszaninę organicznych związków chemicznych,  
w której znaczącym składnikiem jest aceton. Zmywacz 
jest skrajnie łatwopalny i nie wywołuje korozji. Nie 
należy stosować go na powierzchnie większości 
tworzyw sztucznych oraz lakierowane. Zaleca się 
wykonanie próby w przypadku nowych zastosowań. 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor:  przezroczysty, bez zawiesin 
Zapach:  charakterystyczny acetonowy 
Lepkość (w 250C) 0,5 - 0,6  mPa.s 
Temperatura zapłonu: < 210C 
Gęstość (w 200C): 0,82 g/cm3  
Korozyjność: brak 
Oznak. niebezpieczeństwa: GHS02, GHS07 
Trwałość: do 24 m-ce w oryginalnym opakowaniu 
Rozpuszczalność: 
- w wodzie:        słabo rozpuszczalny   
- w rozpuszczalnikach organicznych:      rozpuszcza 

się w większości rozpuszczalników organicznych 
 

WPŁYW NA EKOLOGIĘ: 
Nie zawiera trichloroetenu. 
 
OPAKOWANIA: 
Pojemnik metalowy 5 l. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Powierzchnię roboczą przed czyszczeniem 
zasadniczym oczyścić wstępnie mechanicznie  
z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu itp. 
PULSAR ZMYWACZ DO METALI należy nanosić 
cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do 
oczyszczenia / odtłuszczenia doprowadzając do 
całkowitego zwilżenia powierzchni. Następnie, 
rozpuszczone zanieczyszczenia zetrzeć z powierzchni 
czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Zmywacz 
nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie 
wymaganego efektu. Na porowatych, wsiąkliwych 
powierzchniach po odtłuszczeniu konieczne jest 
odczekanie dodatkowo 10 - 15 min. do całkowitego 
odparowania zmywacza. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR ZMYWACZ DO METALI zawiera 
substancje łatwopalne. Pojemniki z produktem 
przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Więcej 
informacji zawiera Kara Charakterystyki dla tego 
produktu. 
 
Kod produktu: 
 
KAMC05 
EAN: 5905722108841 
 


