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WIELOFUNKCYJNY ŚRODEK ODBLOKOWUJĄCY 

NA BAZIE ROŚLINNEJ 
        

 
 
 
 
 
 
7 doskonałych powodów, by używać BD10 : 

1. 10 funkcji w 1: przeciw zatarciom, smarujący, czyszczący, odtłuszczający, usuwający smołę, 
hydrofobowy, odrdzewiający, usuwa tusze, świeże farby, żywice, ochrona antykorozyjna, przeciw 
przywieraniu. 
2. BD 10 jest rozpuszczalnikiem pochodnym od chemii roślinnej na bazie olejku rycynowego.  
3. Nie wydziela LZO. 
4. Dopuszczony do przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi (INS). 
5. Bardzo silne właściwości penetrujące. 
6. Doskonała ochrona antykorozyjna : zabezpiecza obrabiane części.  
7. Zapewnia powierzchniom doskonałą ochronę. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

Przemysł rolno – spoż.   Przemysł    Instytucje użytku publicznego    Transport 
 

Odblokowuje zatarte mechanizmy, zamki, sworznie, nakrętki, śruby, kołki, trzony, gwinty, trzony zaworów, 
rolki zawiasów, krany, cięgła, przekładnie…. 
Lekko tłuste smarowanie. Czyści powierzchnie, na których jest stosowany. 
Odtłuszcza części mechaniczne, blachy, silniki samochodów osobowych, tirów i ciężarówek, podwozia, 
narzędzia do robót publicznych, sprzęty rolnicze, korpusy maszyn. 
Rozpuszcza smołę, asfalt, mieszanki bitumiczne, dolne partie nadwozi, podwozia ciężarówek, skrzynie 
ładunkowe. 
Tworzy hydrofobową powłokę ochronną, która zapobiega przenikaniu wody i wilgoci. Redukuje pojawianie 
się rdzy i posiada właściwości odrdzewiające.  
Zapobiega nagrzewaniu się metali żelaznych i nieżelaznych w czasie wiercenia, cięcia i gwintowania. 
Zapewnia czasową ochronę przed rdzą (na wiele dni) żelaza, odlewów i stali. 
Zapobiega przywieraniu bitumów do dolnych części nadwozi, podwozi ciężarówek i skrzyń ładunkowych. 
Usuwa wszelkie ślady tuszów, świeżej farby, kleju, żywicy samoprzylepnej z każdego rodzaju powierzchni 
jego emulgująca formuła całkowicie eliminuje tłustą część po spłukaniu. 
 

Właściwości 
 

Sposób użycia 

Wskaźnik LZO : 0 
Temp. zapłonu : 100°C 
Gęstość : 0,89 
Objętość : 400ml 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

AEROZOL: Dobrze wstrząsnąć aerozol przed użyciem. Rozpylać  z odległości 20 cm na 
żądaną powierzchnię, pozostawić na kilka chwil przed rozpoczęciem demontażu. 
LUZEM: 
Używa się czysty, usuwa wszelkiego rodzaju tłuszcze z każdej powierzchni. Odtłuszczanie 
można przeprowadzić ręcznie (szczotka, gąbka) lub mechanicznie (myjka 
wysokociśnieniowa). 
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plusiki 7-ki 
HYDROSINE 80: uniwersalny odtłuszczacz do myjek, bez LZO. 

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