
www.ttppolska.pl

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.

SAFETY CLEAN ALU

SSA

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

SAFETY CLEAN ALU to szybkoschnący środek do 
czyszczenia anodowanych i lakierowanych proszkowo 
profili z aluminium. Znakomicie usuwa kurz, resztki kleju z 
folii ochronnych, ślady tłuszczu, gumy, niezaschnięte 
resztki pianki poliuretanowej, smoły, itp. Idealny do 
aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej, a także 
specjalistycznych zakładów obróbki metali. SAFETY 
CLEAN ALU nadaje się ponadto do czyszczenia i 
rozcieńczania (regulowanie lepkości) różnych systemów 
klejowych.

Skład: mieszanka węglowodorów alifatycznych
Gęstość wg EN 542 przy +20°C:  0,71 g/cm³
Najniższa temperatura obróbki:  +5 °C 
Temperatura zapłonu:  -14 °C
Temperatura palenia się:  +260 °C

SAFETY CLEAN ALU jest używany w rzemiośle i przemyśle 
jako szybkoschnący specjalny środek czyszczący o delikatnym 
zapachu. Ze względu na dobrą tolerancję z wieloma 
lakierowanymi powierzchniami SAFETY CLEAN ALU 
stosowany jest z powodzeniem w obróbce metali i tworzyw 
sztucznych. SAFETY CLEAN ALU jest dedykowany zakładom 
specjalistycznym do profili aluminiowych lakierowanych 
proszkowo i anodowanych, jak również do profili 
poliuretanowych. SAFETY CLEAN ALU usuwa kurz, resztki 
kleju z ochronnej folii aluminiowej, ślady tłuszczu i gumy, 
nieutwardzone pozostałości pianki poliuretanowej i masy 
uszczelniające oraz smoły i bitumu. SAFETY CLEAN ALU 
stosowany do czyszczenia powierzchni przed klejeniem oraz do 
usuwania resztek nieutwardzonych jedno- i dwuskładnikowych 
klejów poliuretanowych i dwuskładnikowych klejów 
epoksydowych; także z narzędzi roboczych. 

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                                Opakowanie                        Rodzaj

SSA                      SAFETY CLEAN ALU                     pojemnik 1l       Zmywacze, odtłuszczacze

Nie zostawia filmu olejowego

Usuwa szybko i skutecznie pozostałości klejów, smarów, olejów,
silikonów, niezaschniętej pianki poliuretanowej, gumy itp.

Nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju aluminium, w tym
anodowanych i lakierowanych

 ALU

SPECJALISTYCZNY ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA ALUMINIUM


