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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 

OPIS PRODUKTU 
Produkt Loctite 7855 jest wysokowydajnym zmywaczem do 
rąk, przeznaczonym do najbardziej trudnych do usunięcia 
zanieczyszczeń, jak poliuretan, farba, podkład, kleje itp. 
Produkt nie zawiera silikonu ani ostrych rozpuszczalników, 
zawiera natomiast 4 składniki odżywcze: aloes, witaminę E, 
lanolinę i olejek jojoba. Ponadto produkt ma przyjemny 
zapach kwiatowy i zawiera sproszkowany pumeks, 
ułatwiające mycie. Produkt 7855 można używać bez wody, co 
umożliwia mycie rąk bez opuszczania stanowiska pracy. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
Ten produkt jest lepszym środkiem niż rozcieńczacze i inne 
ostre rozpuszczalniki myjące, stosowane normalnie 
w lakierniach i warsztatach. Dzięki najwyższym własnościom 
zmywającym jest on najlepszym środkiem do usuwania 
poliuretanu, lakieru, żywic, podkładu, klejów, silikonu, 
werniksu, emalii itd. Zawarte w produkcie składniki odżywcze 
pozwalają na jak najczęstsze stosowanie go nie narażając 
skóry na uszkodzenie. 
 
 
WŁASNOŚCI MATERIAŁU 
 
Typ chemiczny: Ester dwuzasadowy i woda 
Wygląd: Jasnoszara, gęsta emulsja 
Zapach: Kwiatowy 
Ciężar właściwy: 1.07 
Wartość pH: 4.5 - 5 
Temp. zapłonu (CC), °C: > 100 
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny 
Czas magazynowania: 18 miesięcy 
Rozmiar opakowania:          Butelka 400 ml 
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Nanieść odpowiednią ilość produktu na suche dłonie. Nie 
używać wody. Wcierać zmywacz w skórę, aż brud się 
rozpuści. Wytrzeć dłonie do sucha szmatką lub bibułką albo 
spłukać wodą. Jeśli pozostały ślady zanieczyszczenia, 
powtórzyć zabieg. 
 
Uwaga: Produkt 7855 może uszkodzić powierzchnie 

malowane. Takie powierzchnie należy sprawdzić 
przed zmywaniem. 

INFORMACJA OGÓLNA 
Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia 
się z tym produktem znajduje się w Arkuszu 
Bezpieczeństwa (SDS). 
 
Magazynowanie 
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym 
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go 
w suchym chłodzonym pomieszczeniu o temperaturze 
pomiędzy 8o a 21oC. Aby zapobiec zanieczyszczeniu 
nieużytego produktu nie należy zwracać resztek materiału do 
oryginalnego pojemnika. O dalsze informacje na temat 
okresu przydatności produktu należy zwrócić się do lokalnego 
ośrodka obsługi technicznej. 
 
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 konsekwencjach 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. 
 
 

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 

 


