
FASTSOLV 
SZYBKOSCHNĄCY ROZPUSZCZALNIK  

DO ODTŁUSZCZANIA 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać FASTSOLV : 
1. Zarazem czyści  i odtłuszcza .  
2. Doskonała moc rozpuszczania olejów.  
3. Bardzo duża szybkość parowania.  
4. Po wyparowaniu nie pozostawia osadów .  
5. Nie działa szkodliwie na metale i ich stopy.  
6. Wytrzymałość dielektryczna 33.000 Volt.  
7. Całkowicie niepaln y. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł               Budownictwo 
 
Czyszczenie i odtłuszczanie zdemontowanych części mechanicznych, zabrudzonych olejem i smarami, jak 
np. skrzynie biegów, sprzęgła, układy hamulcowe, pompy wtryskowe, a także przypalenia na kotłach  z 
mazutem.  
Odtłuszczanie surowych kształtowników od walcarek, a także wszelkich blach.  
Umożliwia odtłuszczanie szaf elektrycznych i silników.  
Skutecznie rozpuszcza pasty do złączek.  
Stosowany poza napięciem prądu słabego i silnego, czyści i usuwa zabrudzenia z urządzeń elektrycznych.  
Natychmiast przywraca stałe elektryczne i zapobiega iskrzeniu. 
Odkleja etykiety.  
 

Właściwo ści   Sposób u życia  
 
Skład: perchloroetylen 
Gęstość : 1,6 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki 

  
Stosuje się zawsze nierozcieńczony.  
Za pomocą rozpylacza spryskać równomiernie czyszczoną 
powierzchnię, aż produkt zacznie ściekać, w celu eliminacji 
wszelkich zanieczyszczeń.  
Sprawdzić  zgodność produktu z niektórymi plastikami, 
farbami i lakierami.  
Należy przewidzieć wentylację i odkurzanie pomieszczeń, 
w których produkt jest stosowany.  
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plusiki  7-ki   
SPEED: odtłuszczacz szybko odparowujący (w aerozolu) 

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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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

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 

podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 

 

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. 


