
FAST ACTION 

DEGREASER 
 
 
 

 
PREZENTAREA PRODUSULUI 

 

WD-40 Specialist Degreaser, produs de curăţare cu acţiune rapidă este o soluţie pe bază de solvenţi ce 

îndepărtează imediat urmele de vaselină, ulei, murdărie şi funingine, fără a lăsa reziduuri. Acţionează 

imediat prin contact şi este uşor de clătit. Acest produs de curăţare cu acţiune rapidă poate fi utilizat pe o 

gamă largă de suprafeţe, inclusiv metal, hote şi pardoseli. 

 
 

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE 
 

Aplicatorul Smart Straw cu acţiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă 

Curăţă echipamentele pentru a funcţiona mai lin şi pentru a dura mai mult 

Acţionează imediat în momentul contactului 

Uşor de clătit, nu lasă urme 

Curăţă urmele de ulei, unsori, murdărie şi funingine 

Poate fi utilizat pe diverse suprafeţe, inclusiv metal 

K1 Înregistrat #145373 

 
 

APLICAŢII TIPICE 

Motoare, Unelte manuale şi electrice, Suprafeţe de lucru, Echipamente maritime, Elevatoare şi trolii, Hote, Prese de tipografie, Pardoseli, Maşini industriale. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Agitaţi doza bine înainte de utilizare. Ţineţi doza la o distanţă de 15cm - 30cm faţă de suprafaţă, în funcţie de aria de acoperire şi pulverizaţi liber. 

Lăsaţi să pătrundă timp de 30 secunde înainte de a activa cu o perie sau o lavetă. Ştergeţi lichidul în exces. Repetaţi dacă este necesar. Atunci când 

curăţaţi suprafeţe cu înveliş protector sau din cauciuc, testaţi mai întâi pe o zonă mică, ascunsă vederii.  

 
DATE TEHNICE 

 
PROPRIETĂŢI PRODUS DE CURĂŢARE CU ACŢIUNE RAPIDĂ  

Aspect Lichid transparent, nevâscos  

Miros Solvent organic 

SG 0,93 - 0,96 

Rată de golire 1,5 - 2,4 g/s 

Solubilitate Parţial solubil 

Categorie NSF  K1 

Inflamabilitate Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislaţiei curente 

Compatibilitate O gamă variată de suprafeţe, inclusiv metal 

 
SPECIFICAŢII PRIVIND AMBALAJUL 

 

 DIMENSIUNE UNITARĂ DIMENSIUNE AMBALAJ 

 500ml 500ml x 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUITOR: TEMAD Co SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov   

Tel: 0268 506108   Fax: 0268419340 

Email: office@temad.ro    Web: www.temad.ro     

DOZARE PRECISĂ 

JET LARG 

mailto:info@wd40.co.uk
http://www.wd40.co.uk/

