
 

MULBIO NG 
PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY I USUWAJĄCY SMOŁĘ  

GOTOWY DO UŻYCIA 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać MULBIO NG: 
1. Posiada doskonałe właściwości odtłuszczające. Rozpuszcza tłuszcze, smary na wszelkich 
typach powierzchniach.  
2. Wysokie właściwości odsmalające : usuwa większość klejów i tuszów.  
3. Formuła  na bazie roślinnej.  
4.  Niepalny ,  MULBIO NG nie jest obję t y obowiązk iem k lasyf ikacj i  s tosowania w 
stref ie  ATEX według dyrektywy z 8 l ipca 2003.  
5. Bez LZO ,  MULBIO NG nie dotyczy rozporządzenie z 19 maja 2000 na temat 
emisj i  LZO, ani dekret  2002-680 na temat pozwolenia lub dek laracj i  dotyczących 
stosowania, sk ierowanych do odpowiednich instytucj i .   
6. Nie zawiera rozpuszczalników naftowych. 
7. Praktyczny: stosuje się gotowy do użycia.  

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Budownictwo                  Przemysł             Instytucje        
 

Skutecznie rozpuszcza smołę, oleje, tłuszcze, smary.  
Używa się do usuwania smoły, stosowanej do zabezpieczenia kabli. 
Do usuwania tuszu z maszyn branży tekstylnej, w zastępstwie rozpuszczalników chlorowych. 
Inne zastosowania: mycie i odtłuszczanie kadzi ze smołą. 
Odtłuszcza części mechaniczne, silniki samochodów i ciężarówek, podwozia, maszyny budowlane, sprzęt 
rolniczy.  
Czyszczenie korpusów maszyn i ciężarówek, odtłuszczanie blach i różnego sprzętu.  
 

Właściwości Sposób użycia 
 

Nieszkodliwy dla metali i plastiku  
Wygląd: brązowy płyn 
Gęstość : 0,89 +/- 0,01 
Temperatura zapłonu : nie dotyczy 
LZO : brak 
Skład : na bazie naturalnych rozpuszczalników roślinnych i 
biodegradowalnych składników powierzchniowo czynnych, bez 
węglowodorów chlorowych, naftowych i terpenowych 
Specjalne oznakowanie: brak 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu. 

 

Stosować przez rozpylanie lub przez energicznie szczotkowanie za 
pomocą pędzla. Pozostawić na kilka minut. Spłukać wodą pod 
ciśnieniem.   
Zanurzyć, namoczyć części mechaniczne. Pozostawić na jakiś czas. 
Spłukać czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć 
ściereczką.  
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plusiki 7 -ki 
SUNILAV : Przemysłowy środek myjąco-odtłuszczający do karoserii. 

 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   o 
pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 

• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu 
można spryskać wysoko umieszczone partie; 

• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do umieszczenia 
pojemnika na plecach (dzięki czemu użytkownik ma pełną 
swobodę ruchów). 

 

CZAJNIK-1500 – profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy 
o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na 
powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L 
(CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. 
Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest 
do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc. 


