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Karta Danych Technicznych  
  

Reiniger + Verduenner FL 
Zmywacz FL 
Uniwersalny zmywacz 
do prac przy klejeniu i uszczelnianiu 

 

  
Baza: Benzyna Wydanie: 16.09.2003
 
  
 
Charakterystyka produktu 
 
Zmywacz FL to płynny uniwersalny zmywacz i rozpuszczalnik na bazie benzyny (nie zawiera substancji 
zapachowych i cechuje się niską zawartością n-heksanu). Produkt nie zawiera węglowodorów 
chlorowanych. Przy krótkotrwałym kontakcie nie ma szkodliwego działania na lakier stosowany do karoserii 
samochodowych. Nie blokuje utwardzania się klejów/uszczelniaczy na bazie poliuretanu. 
 
Obszary zastosowań 
 
Zmywacz FL jest głównie stosowany do odtłuszczania i zmywania powierzchni przed klejeniem 
i uszczelnianiem. Dokładne oczyszczenie powierzchni, które mają być sklejone, jest niezbędne w celu 
uzyskania doskonałej adhezji. Szczególnie ważne jest oczyszczenie powierzchni z kurzu, oleju i smarów.  
W zależności od bazy klejów i uszczelniaczy, zmywacz FL może być także stosowany do usuwania 
zanieczyszczeń oraz nadmiaru tych produktów, jak również do usuwania niektórych produktów 
stosowanych do ochrony podwozia. 
W wielu przypadkach, zmywacz FL może być także stosowany jako rozpuszczalnik do niektórych 
klejów/uszczelniaczy i powłok ochronnych. Należy jednakże pamiętać o tym, że w normalnych warunkach, 
produkty te stosuje się nierozcieńczone. Rozcieńczanie produktów może okazać się użyteczne 
w przypadku, kiedy ich rzadsza konsystencja jest potrzebna do specjalnych metod aplikacji lub z innych 
względów. 
Więcej informacji o produktach, z którymi można używać zmywacza FL znajduje się w Kartach Danych 
Technicznych tych produktów.  
 
 
Dane techniczne 
  
Kolor: bezbarwny, przezroczysty 
Gęstość: około 0,74 g/cm3 
Zapach: benzyny 
  
 
Uwaga wstępna 
 
Przed zastosowaniem produktu koniecznie należy zapoznać się z Kartą Bezpieczeństwa Produktu, która 
opisuje środki ostrożności i zasady stosowania produktu. Również w przypadku produktów nie objętych 
obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy, należy zawsze zachować ogólne środki 
ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych. 
 
Aplikacja 
 
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz wielkości i kształtu części, które mają zostać oczyszczone 
przy pomocy zmywacza FL, produkt najlepiej nakłada się i wyciera pędzlem lub czystą szmatką. Aby 
uniknąć zanieczyszczeń zawartości pojemnika zmywacz powinno się albo wylewać na szmatkę (nie należy 
przykładać szmatki do otworu i przekręcać pojemnika do góry dnem!) lub przelać niezbędną ilość produktu 
do innego pojemnika (np. do puszki), a pojemnik oryginalny natychmiast zamknąć. 
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Oczyszczona powierzchnia musi całkowicie wyschnąć (w zależności od panujących warunków proces ten 
trwa  około 2-10 minut) przed nałożeniem na nią kleju lub uszczelniacza. Czas odparowania zmywacza 
można skrócić przedmuchując powierzchnię sprężonym powietrzem, ale w niektórych przypadkach 
rezultaty czyszczenia mogą zostać zniweczone przez zastosowanie sprężonego powietrza zawierającego 
olej. Po oczyszczeniu materiałów porowatych należy odczekać około 30 minut. Podczas czyszczenia 
pozostawionych, ściętych warstw (np. klejów do szyb) należy postępować zgodnie ze wskazówkami 
zastosowań odnoszącymi się do tych produktów. 
 
 
 
Przechowywanie  
  
Wrażliwość na mróz nie 
Zalecana temperatura przechowywania od 15°C do 25°C 
Czas przechowywania 24 miesiące 
 
Opakowania 
 
Puszka   1l Art. Nr. 169.19 Q   

 IDH-Nr. 92679 
Puszka  1l  Kod Scandi 875 
Bańka   10l  Art. Nr. 194.88 H 

 IDH-Nr. 63095     
 

Zagrożenia/ 
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa/ 
przepisy transportowe 

patrz: Karta Charakterystyki Preparatu 
Chemicznego 

 
 
 
 
Ważne 
Powyższe dane, w szczególności zalecenia dotyczące nakładania i stosowania oferowanych przez nas produktów, 
opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na różne materiały oraz warunki nakładania produktu, na które 
nie mamy wpływu, zalecamy przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że dany produkt nadaje się do planowanego 
procesu lub zastosowania. Z wyjątkiem zamierzonych działań, jakiekolwiek zobowiązania na podstawie powyższych 
zaleceń lub jakichkolwiek konsultacji ustnych, są niniejszym wyraźnie wyłączone. 
Niniejsza Karta Danych Technicznych zastępuje wszelkie wcześniejsze wydania. 
 
  
Henkel Polska Sp. z o.o. 
PL-02-672 WARSZAWA 
ul. Domaniewska 41 
Tel. (022) 56 56 200 
Fax (022) 56 56 222 
Infolinia: 0-801-111-222 
Loctite.polska@pl.henkel.com 
www.loctite.pl 

 


