
 

 

 

 
 
 
 
 
Preparat dla przemysłu poligraficznego  do 
usuwania farb i lakierów UV. 
 
 
 
Opis produktu: 
H-67 UV jest efektywnym środkiem czyszczącym 
do stosowania w przemyśle poligraficznym 
stosowanym się do czyszczenia walców, mat 
gumowych, cylindrów, kałamarzy w prasach 
drukarskich. Bardzo efektywnie usuwa farby i 
lakiery UV, wolniej odparowuje. Nie zawiera 
tenzydów, chromu i utrwalaczy. 
 
Dozowanie:  
Stosować w postaci koncentratu.  
Można rozcieńczać z wodą. 
 
Czyszczenie mat gumowych:  
Nanieść  na dobrze zwilżoną szmatkę lub gąbkę. W 
razie potrzeby osuszyć. W przypadku dużej ilości 
pyłu papierowego zwiększyć stopień nawilżenia.  
 
Czyszczenie walców:  
Uruchomić maszynę, zapiąć zgarniacz, spryskać 
walec lub czyścić ręcznie. Opłukać potem 
ewentualnie niewielką ilością wody.  
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Należy przestrzegać zasad pracy z 
chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary 
ochronne i rękawice z gumy nitrylowej.  
 
Składowanie: 
Składować w suchych, chłodnych  i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed 
zamarznięciem i przegrzaniem.  
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Znakowanie:  

 
Xn – Szkodliwy 
2 butoksyetanol – 15-30% 
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol 50-70% 

 
R 22 - Działa szkodliwie po połknięciu 
R 36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę 
S 37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i 
okulary lub ochronę twarzy 
S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza –pokaż opakowanie lub etykietę 
 
Skład i dane techniczne: 
2-butoksyetanol            -15-30% 
1-(2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol – 50-70% 
Kwas alkilobenzenosulfonowy                      -3-8% 
 
Wygląd: przejrzysta jasno żółta ciecz 
Zapach: słaby 
Gęstość: ca 960kg/m³ 
Punkt zapłonu: > 67ºC, VOC 91% 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie i po 
odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane 
ponownie. W przypadku opakowań których nie 
można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. 
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki 
produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na 
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na 
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu 
produktu, nie możemy zagwarantować jego 
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa. 
 
PRODUCENT: 
A Clean Partner International AB 
Box 623 
S-441 17 Alingsas 
Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622 
www.acleanpartner.se,  info@acleanpartner.se 


