
 
 
 

 
LABOFARB Sp. z o.o. 

                                                                                                                                         www.labofarb.pl 
 

                                 

 
KARTA TECHNICZA WYROBU 

 

HQ Clean 
Preparat do mycia metalu koncentrat 

 

OPIS PRODUKTU 

HQ CLEAN Preparat do czyszczenia metalu nie zawiera wolnych kwasów, jest preparatem 

efektywnym, mocno skoncentrowanym z przeznaczeniem ogólnym. Składa się z mieszaniny 

łagodnych substancji alkalicznych, związków powierzchniowo czynnych i emulgatorów. Jest 

preparatem nie klejącym, niepalnym i nietoksycznym, szczególnie polecany do 

przygotowania podłoża metalowego (stali) pod malowanie farbami. 

 

PRZEZNACZENIE:  

Preparat HQ CLEAN przeznaczony jest do profesjonalnego czyszczenia i odtłuszczania  

powierzchni metalowych stosowanych w przemyśle ( konstrukcji metalowych, maszyn itp). 

Powierzchnia po czyszczeniu  preparatem HQ Clean   jest przygotowana  do nanoszenia farb 

ochronnych. Preparat może być używana w dużych zakładach przemysłowych zamiast 

środków rozpuszczalnikowych, w warsztatach samochodowych itp. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

gęstość ~1,0 g/cm
3
 

Odczyn pH 10-11 
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SPOSÓB STOSOWANIA:  

Preparat należy przed użyciem wstrząsnąć i rozcieńczyć z wodą 1:1 w przypadku silnych 

zabrudzeń i 1:2 w przypadku słabych zabrudzeń. Tak przygotowany roztwór dokładnie 

wymieszać i rozprowadzić po powierzchni przeznaczonej do oczyszczenia, odtłuszczenia za 

pomocą gąbki lub szczotki. Preparat można rozprowadzić po powierzchni za pomocą myjki 

typu karcher. Środek  można zostawić do odparowania lub spłukać wodą, jednak najlepsze 

efekty uzyskuje się przecierając szmatką powierzchnie na której został polany środek. 

 

 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

 

 

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny. 

Płyn należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami. 

 

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. 

 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5
o
C do +25

o
C. Chronić 

przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi. 

 

 

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, 

przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na 

opakowaniu. 

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe : 1L , 5L(większe na zamówienie)  

 

 

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja 

o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku 

lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji. 
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Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany orazwielu 

czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z 

zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych 

informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. 
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