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Nazwa produktu: zmywacz wodno alkoholowy do systemów 
konwencjonalnych i wodorozcieńczalnych APP WB910. 

APP nr: 030189, 030190. 
 

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. 

 

 
 
Przyjazny dla środowiska, wodny środek czyszcząco odtłuszczający o bardzo niskiej 
zawartości rozpuszczalników organicznych (VOC < 20%). Nie pozostawia smug. Zapobiega 
powstawaniu kraterów silikonowych podczas lakierowania. Posiada własności antystatyczne. 
Zapewnia maksymalną przyczepność nanoszonym produktom organicznym i 
wodorozcieńczalnym.  
 
Opakowanie: 1,0 L - 030189; 5,0 L - 030190. 

 
Produkt i dodatki: APP WB910. 

 
Barwa: transparentny bezbarwny. 

 
Zastosowanie Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: sól, silikon, 

oleje, smary i pyły z powierzchni przeznaczonych do lakierowania 
lakierami nawierzchniowymi. 

Podłoże  
Odpowiednie podłoża: Tworzywa sztuczne, stare powłoki lakierowe, podkłady i powłoki 

wypełniające przed nałożeniem wykończenia. 
 

Stosowanie 
 

 
 

Nanieść zmywacz na odtłuszczaną powierzchnię. Po naniesieniu 
wytrzeć powierzchnię do sucha czystym kawałkiem dobrze 
chłonącego czyściwa. Aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń 
wycierać element w jednym kierunku. Stosować czyściwa 
techniczne APP: 

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

Sprężonym powietrzem usunąć wilgoć z trudno dostępnych miejsc. 
Uwaga! 
Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa. 
W razie konieczności czynność powtarzać do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
 

Nanoszenie: Produkt do nanoszenia czyściwem lub natryskiem. 
W celu ograniczenia ilości zużywanego zmywacza zaleca się 
stosować odporny na zmywacze spryskiwacz ręczny APP SZP 1L 
z pompką o numerze katalogowym APP: 251100. 
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Suszenie 
 

 
 

 
 
Nie dopuszczać do odparowywania zmywacza z odtłuszczanej 
powierzchni, powinna być ona wycierana czyściwem do sucha. 
Sprężonym powietrzem usunąć wilgoć z trudno dostępnych miejsc. 

Czyszczenie sprzętu: Woda zdemineralizowana. 
 

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. 
200 g/l dla APP WB910 

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
189 g/l dla APP WB910 

 
 

 


