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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 
PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU  
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE. 
ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                   
DUBLIN, IRLANDIA    FAX: +353-(1)-451 - 9959 

 

OPIS PRODUKTU 
Produkt LOCTITE® 7840 jest skoncentrowanym, ulegającym 
biodegradacji zmywaczem/odtłuszczaczem nie zawierającym 
szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników na bazie wody; znajduje 
on szerokie zastosowanie w przemyśle. 
 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
• Koncentrat o przemysłowej skuteczności mycia (do natychmias-

towego użycia w opakowaniu typu spray) 
• Nie zawiera chlorków I składników ropopochodnych 
• Ulega biodegradacji 
• Nieszkodliwy dla zdrowia 
• Nie zawiera fosfatów 
• Nie zawiera butylu 
• Nie zawiera substancji żrących 
• Niepalny 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
Aplikacje 
Silniki Formy Obudowy 

układów 
wydechowych 

Infrastruktura 
autostrad 

Silniki 
samochod. 

Odkuwki Sprężarki Pojazdy 
samochodowe 

Odlewy Wypraski Podłogi 
betonowe 

Ściany 

Matryce Zbiorniki Jezdnie Podłogi 
Zawory Urządzenia Garaże i parkingi Wykładziny podł. 
Łożyska Osprzęt Elewacje zewn. Okna 
    
Usuwane substancje 
Smary stałe Oleje 

silnikowe 
Nagary Tłuszcz zwierzęcy 

Środki 
smarne 

Smoła Plamy po 
żywności 

Pleśń 

Ciecze 
chłodząco-
smarujące 

Sól drogowa Wosk Sadza 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
1. Rozcieńczyć 7840 ciepłą lub zimną wodą. 
 
2. Części należy zanurzyć lub pokryć produktem 7840, a następnie 

czyścić poprzez pocieranie i spłukać.  
 
Uwaga: Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wysokiej koncentracji 
produktu, rozcieńczaniu ciepłą wodą, intensywnym pocieraniu i 
szorowaniu oraz w wyniku długotrwałego kontaktu powierzchniowego. 
 
Poziomy rozcieńczania zależą od rodzaju i ilości substancji, którą 
należy usunąć oraz od typu powierzchni podlegającej czyszczeniu. 
Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie czyszczenia produktem 
silnie skoncentrowanym, a następnie stopniowe jego rozcieńczanie, 
aż do poziomu uzasadnionego ekonomicznie, zapewniającego 
jednocześnie odpowiednią efektywność czyszczenia. 7840 może 
prowadzić do uszkodzenia powierzchni lakierowanych w przypadku 
rozcieńczenia mniejszego niż 1:20. 
 
Resztki zmywacza mogą działać jako inhibitory podczas procesu 
utwardzania produktów anaerobowych. 
 
 
 
WŁASNOŚCI PRODUKTU 
 Typowe wartości 
Typ chemiczny Woda, rozpuszczalniki o 

formule prawnie zastrzeżonej, 
środki powierzchniowo-czynne, 

dodatki 
Wygląd Niebieski płyn 
Zapach Sosnowy 

Ciężar właściwy 1.02 
Punkt zapłonu Brak 

 
ZALECANE POZIOMY ROZCIEŃCZANIA 
Aplikacja 7840 do wody 
• Mycie i odtłuszczanie części mocno 

zabrudzonych. 
Wanny i myjki zanurzeniowe 

 

1:1 do 1:4 
 

• Mycie i odtłuszczanie części średnio 
zabrudzonych 
Czyszczenie elementów przyczep i 
naczep, podłóg betonowych, mycie przy 
użyciu urządzeń ciśnieniowych, myjek 
parowych i maszyn czyszczących 
posadzki 

 

1:16 do 1:32 

• Mycie części lekko zabrudzonych 
Miejsca pracy, okna, ściany, stolarka 
budowlana, meble, wykładziny 
podłogowe, lady 

 

1:64 do 1:128 

 
INFORMACJA OGÓLNA 
Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym 
tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany jako 
uszczelniacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie 
utleniających. 
 
Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z tym 
produktem znajduje się w Arkuszu Bezpieczeństwa (MSDS). 
 
Magazynowanie 
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym 
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w 
zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w 
temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F). Optymalna 
temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu. Resztek 
materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym 
pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.  
Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można 
uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej. 
 
Zakresy danych 
Przytoczone tutaj dane mogą służyć jako typowe wartości i/lub jako 
ich zakres. Wartości oparte są na danych uzyskanych z aktualnie 
przeprowadzonych badań i są okresowo weryfikowane. 
 
Uwaga 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w 
oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. 
Loctite nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika 
metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane 
przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie 
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla 
produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Korporacja 
Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z 
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko 
to wynika z faktu, że Korporacja Loctite nie ma kontroli nad 
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych 
użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwenc-
jach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą 
być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Loctite. Radzimy, 
aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził 
własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako 
przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą 
liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub 
innych krajów. 
 


