
 

 

 

 
 
 
 
 
Preparat zastępujący benzynę  i inne 
rozpuszczalniki do usuwania kleju i farb. Szybko 
odparowuje nie natłuszcza powierzchni  i 
pozostawia powierzchnię chemicznie czystą. 
 
Opis produktu: 
H-70 Special jest efektywnym środkiem myjącym 
do stosowania w przemyśle poligraficznym. 
H-70 Special stosuje się do czyszczenia rolek, 
walców i innych elementów wyposażenia 
zanieczyszczonych resztkami kleju..  
Uwaga! W przypadku wątpliwości co do 
trwałości i odporności materiału należy 
wypróbować środek na mało widocznym miejscu.  
 
Dozowanie:  
Stosować w postaci koncentratu.  
 
Czyszczenie wałków zwilżających:  
Nanieść H-70 Special na szmatkę lub gąbkę, 
oczyścić daną powierzchnię. Przetrzeć powierzchnię 
zwilżoną wodą szmatką lub gąbką.  
 
 
 
 
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, 
nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice 
z gumy butylowej. Środek działa szkodliwie; może 
powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. Powtarzające się narażenie może  
powodować wysuszenie i pękanie skóry. Produkt 
łatwo palny.  
 
 
Składowanie: 
Składować w suchych, chłodnych  i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed 
zamarznięciem i przegrzaniem. Trzymać z dala od 
źródła ognia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znakowanie: 

                                          
 F- Produkt wysoce łatwo palny      Xn – Szkodliwy 
       
R 11  – Produkt wysoce łatwo palny 
R 65 – Działa szkodliwie; może powodować 
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować 
wysuszenie i pękanie skóry 
S 16  – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie 
palić tytoniu.  
S 23  – Nie wdychać rozpylonej cieczy 
S 24  - Unikać zanieczyszczenia skóry  
S 43  – W przypadku pożaru używać: piasku, ziemi, 
proszku lub piany 
S 62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 
opakowanie lub etykietę. 
 
Skład i dane techniczne: >30% rozpuszczalników 
alifatycznych,  
30-60% Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa 
naftowa) (<0,1% benzenu),  30-60% 1,3 Dioxolanu 
Kolor: klarowna/ bezbarwna ciecz 
Zapach: charakterystyczny,      pH:  
Gęstość:  920 kg/m3 
Punkt zapłonu: ca -6ºC 
 
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 


