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Очисний засіб Eurol Swift Clean 200 ECO
Концепція екологічно чистого очищення

Опис:
Очисний засіб Eurol Swift Clean 200 ECO більше, ніж 
очищувач. Концепція екологічно чистого очищення. 
Не тільки очисний засіб створений з поновлюваних, 
здатних до повного біологічного руйнування, і 
нетоксичних інгредієнтів, а також його упакова та 
етикетка повністю переробляються і виготовляються 
з переробленої пластмаси останнього покоління, 
одержаної з рослин, або із 100% переробленого 
джерела. Це робить Eurol Swift Clean 200 ECO 
дійсно екологічним та поновлюваним продуктом 
останнього покоління. Можливість видалення значних 
забруднень, як-от темне консистентне мастило, олія, 
смола, бітум і навіть залишки асфальту, що робить 
його ідеальним безпечним очищувачем для важкого 
обладнання у судноплавстві, важкій промисловості, 
гаражах, прибережних водах, дорожньому 
будівництві, сільському господарстві тощо. Він 
також замінює агресивні та дорогі очисні засоби для 
видалення залишків старого мастила на основі ПФПЕ.

• Очисний засіб на рослинній основі, здатний до 
повного біологічного руйнування

• Не містить токсичних інгредієнтів
• Не містить розчинників (не містить летких 

органічних сполук)
• Пакування з поновлюваної біопластмаси або 

пластмаси зі 100% переробкою (аерозоль)
• Аерозоль містить стиснене повітря, як пропелент
• Упакова з ПЕВЩ або ПЕТ з можливістю вторинної 

переробки
• Відповідає стандартам сертифікації ISO для 

екологічно безпечних процедур закупівлі
• Видаляє сильні забруднення, як-от смола, олива, 

темне консистентне мастило тощо.
• Ідеальний для очищення деталей від залишків 

старого мастила на основі ПФПЕ

Очищувач Eurol Swift Clean 200 ECO має такі характеристики:
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.
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Фізичні властивості:
Колір Жовтий
Температура спалаху 60 °C ASTM D 93

 

Інструкції із застосування:
• Спочатку витріть забруднення, наприклад, 

за допомогою ганчірки або паперу якомога 
ретельніше перед нанесенням очисного засобу

• Розпилюйте очисний спрей на забруднену 
поверхню.

• Аерозоль можна розпилювати на 360 градусів, 
тому розпилення можливе з усіх кутів

• За тяжкого забруднення дайте очисному засобу 
деякий час для просочення

• Видаліть забруднення чистою ганчіркою чи щіткою
• За необхідності прополощіть водою згодом
• Порожня зелена упакова з поліетилену високої 

щільності може бути перероблена з іншими 
поліетиленовими продуктами

• Порожня ПЕТ-банка від спрея може перероблятися 
з іншими ПЕТ-продуктами


