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Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami 

ZMYWACZ DO NAKLEJEK 

 

1. Opis 

Idealny do szybkiego, prostego usuwania papierowych etykiet. Całkowicie neutralizuje klej nie 

pozostawiając żadnych śladów oraz nie niszcząc powierzchni pod etykietą. 

 

2. Właściwości 

Kolor: biały; 

Gęstość: 1,1 - 1,2 g/cm³. 

 

3. Zastosowanie 

Przeznaczony do usuwania wszystkich papierowych etykiet z metalu, szkła, porcelany, drewna, tworzyw 

sztucznych, gumy i skóry. Może być również stosowany do usuwania winiet z szyb samochodowych. 

 

4. Sposób użycia 

4.1.Narzędzia 

Zmywacz nakładać za pomocą pędzelka. 

4.2.Zalecenia 

Usuwanie etykiet: Na etykietę nanieść warstwę preparatu za pomocą pędzelka. Odczekać ok. 10-15 

minut (dłuższy czas działania preparatu ułatwia usunięcie etykiety). Delikatnie oderwać etykietę. 

Ewentualne pozostałości kleju posmarować ponownie preparatem i po kilku minutach usunąć. 

Pozostałości zmywacza usunąć miękkim, wilgotnym papierem lub wilgotną szmatką. W przypadku 

starych lub lakierowanych etykiet czynność powtórzyć. 

Usuwanie winiet: zabezpieczyć elementy z tworzyw przed zabrudzeniem, następnie delikatnie zerwać 

folię zabezpieczającą winietę i nanieść warstwę zmywacza, odczekać ok. 10 minut i zetrzeć miękkim 

papierem. W razie konieczności czynność powtórzyć. 

 

5. Gramatura 

 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 
DZN030/BL/PL-BG-LT-RO-RU 30 ml blister 

 

6. Okres ważności 

1 rok 

 

7. Uwagi 

Warunki transportowania i magazynowania: 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od 

+5 ºC do +30 ºC. Chronić przed dziećmi. 

 

Pozostałe uwagi: 

W przypadku tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych wypróbować działanie zmywacza na 

powierzchnię na niewidocznym fragmencie. Etykiety z tworzyw sztucznych lub metalizowane w miarę 

możliwości usunąć, aby preparat mógł zadziałać na klej. 

 

 

 

 

 
Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych,  

w związku z czym nie ma dla niej sporządzonej karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 

1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 

 


