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Nazwa produktu: zmywacz do usuwania silikonu 
APP W911. APP NR: 030151, 030161. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Zmywacz o zmodyfikowanej recepturze i wydłużonym czasie odparowania do czyszczenia i 
odtłuszczania nie izolowanych powierzchni metalowych, starych powłok lakierowych i farb 
podkładowych na wszystkich etapach prac lakierniczych. 
 
Opakowanie: 1,0 L - 030151; 5,0 L - 030161. 

 
Produkt i dodatki: APP W911. 

 
Barwa: transparentna bezbarwna. 

 
Zastosowanie Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń takich jak: 

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do 
lakierowania. 

Podłoże  
Odpowiednie podłoża: Nie izolowane powierzchnie metalowe, stare powłoki lakierowe, 

farby podkładowe. 
Uwaga! 
Ze względu na wydłużony czas odparowania nie stosować na 
powierzchni szpachli poliestrowych. 
 

Stosowanie 
 

 
 

Przed dokonaniem naprawy lub ponownym nałożeniem powłoki 
niezbędne jest oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni karoserii, 
która ma być naprawiana lub lakierowania. 
Zmoczyć czyściwo zmywaczem i nanieść na odtłuszczaną 
powierzchnię. Natychmiast po naniesieniu wytrzeć powierzchnię do 
sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonącego czyściwa. 
Aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń wycierać element w 
jednym kierunku. Stosować czyściwa techniczne APP: 

• Compact CT o numerze katalogowym: 090417, 
• Standard CT o numerze katalogowym: 090413, 
• Premium CT o numerze katalogowym: 090414. 

Uwaga! 
Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa. 
W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Nie dopuszczać do samoczynnego wyschnięcia zmywacza na 
oczyszczanej powierzchni, powinna być ona wycierana czyściwem 
do sucha. 
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Nanoszenie: Produkt do nanoszenia pędzlem, szczotką, czyściwem bawełnianym 

lub celulozowym, gąbką lub natryskiem. 
W celu ograniczenia ilości używanego zmywacza zaleca się 
stosować odporny na zmywacze spryskiwacz ręczny APP SZP 1L 
z pompką o numerze katalogowym APP 251100. 
 

Suszenie 
 

 
 

 
Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałości zmywacza odparowują, 
obniżając temperaturę elementu. Może powodować to, w skrajnych 
warunkach, skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu. 
Należy odczekać na odparowanie zmywacza i wilgoci, oraz powrót 
temperatury zmywanej powierzchni do temperatury otoczenia. 
 

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik nitrocelulozowy. 
 

Magazynowanie: 
 

  
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem. 
 

Przepisy BHP: 
 

 
 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

LZO/VOC: Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
850g/l dla APP W911 

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
730g/l dla APP W911 

 
 

 


