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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER XP CLEANER

PXP
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

POWER XP CLEANER to skuteczny i bardzo szybko działający 
środek odtłuszczający w aerozolu. Dzięki nowatorskim 
rozwiązaniom (wysokie ciśnienie robocze oraz specjalna, 
rozpraszająca dysza wylotowa) POWER XP CLEANER emituje 
rozproszony strumień na odtłuszczaną powierzchnię, co 
pozwala na ekonomiczne użycie odtłuszczacza, na dużych 
zatłuszczonych powierzchniach. Dodając do tego unikalny skład 
chemiczny, POWER XP CLEANER daje szerokie możliwości 
usuwania rozległych zabrudzeń takich jak: oleje, smary, kleje, 
żywice, bituminy itp., z powierzchni metali, szkła, ceramiki, 
tkanin oraz większości tworzyw sztucznych. POWER XP 
CLEANER nie pozostawia żadnych plam i smug podczas 
czyszczenia i zmywania powierzchni. Odparowuje całkowicie i 
szybko. POWER XP CLEANER  usuwa także większość 
tlenków z powierzchni metali.

Postać (w temp. 20°C) : bezbarwna ciecz.
Temperatura zapłonu °C: < -18
Ciężar właściwy: (w temp. 20°C),g/cm³ : 0,70
Rozpuszczalność w wodzie: umiarkowanie rozpuszczalny.
Temperatura wrzenia °C: 58-170
Przydatność do użycia: 24 miesiące.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

POWER XP CLEANER jest idealnym środkiem czyszczącym 
znajdującym zastosowanie we wszystkich gałęziach 
przemysłu, szczególnie w warsztatach i na liniach 
montażowych. POWER XP CLEANER jest szczególnie 
s k u t e c z n y  p r z y  c z y s z c z e n i u  e l e m e n t ó w  -  o d  
wielkogabarytowych do drobnych i precyzyjnych (silne 
rozproszenie strumienia powoduje przenikanie w najmniejsze 
szczeliny). POWER XP CLEANER zaleca się również do 
przygotowania powierzchni przed klejeniem, uszczelnianiem 
czy malowaniem, oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest 
stuprocentowo odtłuszczona, czysta i sucha powierzchnia

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                                Opakowanie                        Rodzaj

PXP                      POWER XP CLEANER                 aerozol 500ml       Zmywacze, odtłuszczacze

WYDAJNY ODTŁUSZCZACZ
ŚRODEK CZYSZCZĄCY

                        Czyści i odtłuszcza w ciągu kilku sekund
                        Bardzo szybko wysycha

Szczególnie efektywny przy odtłuszczaniu rozległych powierzchni
Pozostawia całkowicie czystą powierzchnię

Może być stosowany na powierzchniach metali, szkła,
ceramiki, tkanin i większości tworzyw sztucznych

XP
CLEANER


