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OPIS: 

ZMYWACZ F-1  stosowany jest m.in. jako rozpuszczalnik, 

zmywacz do usuwania starych powłok malarskich (w tym farb 

antyporosotowych).  

PODSTAWOWE PARAMETRY: 
 

Postać Ciecz 

Gęstość w 20°C 1,104 g/cm3 

Temp. zapłonu 92°C 

Początkowa temp. wrzenia 183°C 

Czas schnięcia Brak danych 

T 
PAKOWANIE: 

ZMYWACZ F-1 pakowany jest w kanistry po 5 kg i 20 kg. 

OKRES GWARANCJI DLA ZMYWACZA F-1: 

6 miesięcy od daty produkcji. 

INFORMACJE BHP: 

Produkt nie sklasyfikowany do niebezpiecznych 

substancji/mieszanin chemicznych. Zaleca się używanie rękawic 

i okularów ochronnych. 

PRZECHOWYWANIE: 

ZMYWACZ F-1  należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temp. 

nie przekraczającej 35°C. 

 

OSÓBSPOSÓB UŻYCIA: 
UŻYCIA: 

 
 zmywacz F-1 aceton octan butylu octan etylu 

zagrożenia dla 
człowieka 

 

 
niesklasyfikowany 
jako substancja 
niebezpieczna 

działa drażniąco na oczy może 
wywoływać uczucie senności lub 

zawroty głowy; powtarzające się 
narażenie może powodować 

wysuszenie lub pękanie skóry 

pary mogą wywoływać uczucie 
senności i zawroty głowy; 

powtarzające się narażenie 
może powodować wysuszenie 

lub pękanie skóry 

działa drażniąco na oczy może 
wywoływać uczucie senności lub 

zawroty głowy; powtarzające się 
narażenie może powodować 

wysuszenie lub pękanie skóry 

zagrożenia 
wynikające z 
właściwości 

fizykochemicznych 

 
niesklasyfikowany 
jako substancja 

stwarzająca  zagrożenie 

 

wysoce łatwopalna ciecz i pary 

 

 

 
produkt łatwopalny 

wysoce łatwopalny pary cięższe 
od powietrza, tworzą z nim 

mieszaniny 
wybuchowe 

temp. zapłonu [°C] 
 

92 
 

-17 
 

27 
 

-4 

początkowa temp. 
wrzenia[°C] 

 
183 

 
56 

 
126 

 
77,3 

SPOSÓB APLIKACJI: 

1. Nanieść ZMYWACZ F-1 przy pomocy szmatki, pędzla lub 
gąbki na powierzchnię do oczyszczenia. 

2. Pozostawić na 15-40 minut (w razie potrzeby na dłużej). 
3. Zebrać resztki farby przy pomocy szpachelki lub 

skrobaka. 
4. W razie potrzeby przemyć powierzchnię wodą lub wodą 

z detergentem.  

UWAGA !!!  Czas działania na powierzchnię zależy od 

wieku powłoki, grubości powłoki, rodzaju powłoki!!! 
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WARUNKI APLIKACJI: 

- przygotowanie podłoża:  nie dotyczy 

- na zewnątrz:  przy niskiej wilgotności powietrza, 

- wewnątrz: nie wymaga dodatkowego przewietrzania 

pomieszczenia, 

- rozcieńczanie: (opcjonalnie) alkohol izopropylowy max 

15%, 

- zużycie:  od 0,3-1,5l/m3. 

 

ZMYWACZ F-1 usuwa bez uszkodzenia żelkotu zarówno jedno- jak 

i dwuskładnikowe farby z powierzchni – szczególnie przydatny, 

gdy podłoże należy przygotować do warstwy żelkotu.  

Nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia warstwy żelkotu nawet 

po 24 godzinach od zastosowania ZMYWACZA F-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych 

i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej 

odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub 

pośrednio z używania naszych produktów. Użytkownik powinien 

sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego 

zastosowaniem. UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty  

Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz Arkusza 

Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na 

życzenie klienta. 

Dane zawarte w Informacji Technicznej nie stanowią podstawy do 

roszczeń gwarancyjnych. 


