
FIXGRIP FIXCLEAN

FixClean jest silnym środkiem czyszczącym w aerozolu o 
aromacie cytrusowym, zaprojektowanym i opracowanym do 
usuwania pozostałości kleju, a także tłuszczu, szlamu, smoły 
i oleju z prawie każdej powierzchni. FixClean stanowi idealne 
uzupełnienie do pracy z klejami FIXGRIP; jeśli powstaną 
niewielkie rozpryski lub popełnisz mały błąd, FixClean może 
usunąć nawet najtrudniejsze plamy z kleju w ciągu kilku minut.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY W SPRAYU

FIXGRIP FIXCLEAN - 500ml
V. 1.2 - 11/2020
©FOBARO Sp. z o 2020

Skład Organiczne niechlorowane 
rozpuszczalniki

Gaz pędny węglowodór

Kolor Przezroczysty

Zapach delikatnie cytrusowy

Gęstość względna (klej) ok. 0,8

Opakowanie puszka 500 ml, kanister 
jednorazowy 22 l

Termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji

CECHY PRODUKTU

WAŻNE: Przed użyciem zawsze zapoznaj się z Kartą 
Charakterystyki Produktu.

Clear

KOLOR

Mist

NATRYSK

PISTOLET

WĄŻ

DYSZA

n/a

n/a

DANE TECHNICZNE

n/a
n/a

CZAS 
SCHNIĘCIA

Rozpyl FixClean na 
czyszczonej powierzchni 
z odległości około 10-20 
cm, pokrywając całe 
zanieczyszczenie

Pozostaw do rozmoknięcia 
kleju na 1-2 minuty

Do usunięcia plam użyj 
szmatki lub chusteczki

SPOSÓB UŻYCIA

PRZECHOWYWANIE
Podczas pracy z produktem radzimy unikać rozlania, trzymać z dala 
od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia oraz stosować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, 
produkt należy stosować w temperaturach pomiędzy 15ºC - 25ºC. 

FIXGRIP FixClean należy przechowywać w temperaturach 
pomiędzy 10ºC - 20ºC, w suchych, dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, nie należy wystawiać go na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych lub temperatury powyżej 50ºC.
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ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące użytkowania i zastosowania 
produktu, są przekazywane w dobrej wierze, a firma FOBARO Sp. z o.o S.K.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności deklarowanej ani dorozumianej.  Żaden pracownik 
FOBARO Sp. z o.o S.K.A. nie ma prawa uchylić ani w żaden sposób zmieniać treści 
niniejszego dokumentu. Ze względu na różne użyte materiały, a także różne warunki 
pracy, techniki produkcji i wymagania użytkowników końcowych, z których wszystkie 
są poza naszą kontrolą, zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie dokładnych 
i rozległych prób w celu przetestowania przydatności naszych produktów w 
odniesieniu do wymaganych procesów i aplikacji. Powinno to również obejmować 
test starzenia, który należy zastosować do wszystkich użytych podłoży. Jest także 
obowiązkiem nabywcy i użytkownika końcowego tego produktu zapewnienie, że 
wszystkie odpowiednie działania konieczne dla ochrony środowiska oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa ich pracowników zostały podjęte. Niniejszy dokument zastępuje 
wszystkie poprzednie wersje.
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