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Nazwa produktu: wielofunkcyjny zmywacz uniwersalny 

APP ZU500. APP Nr: 211090. 
 

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. 

 
Auto Plast Produkt S.A.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
 
Uniwersalny zmywacz o silnym działaniu odtłuszczającym ogólnego stosowania. 
Rozpuszcza i usuwa oleje, smary, żywicę, kleje oraz osady z okładzin sprzęgieł i hamulców. 
Zawiera aceton. 
 
Opakowanie: 600ml aerozol. 

 
Produkt i dodatki: APP ZU500. 

 
Podstawowe składniki: mieszanina benzyn lekkich, acetonu i dodatków. 

 
Barwa: bezbarwny. 

 
Zastosowanie: • czyszczenie i odtłuszczanie części silnika, sprężyn, 

łożyskowanych wałów, prowadnic 
• czyszczenie instalacji elektrycznych i rozruszników 
• czyszczenie trudno usuwalnych plam z tapicerki i tkanin. 

 
Właściwości: • oczyszcza i odtłuszcza mocno zabrudzone powierzchnie  

• zostawia połysk na wyczyszczonych powierzchniach  
• rozpuszcza i usuwa olej, smar, żywicę, klej oraz 

zabrudzenia i osad tworzony przez sprzęgła i hamulce. 

Stosowanie  
Proces: 
 
 

 

Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając 
pojemnikiem 2-3 minuty. 
Z odległości 20 cm obficie nanieść preparat ZU500 na zmywaną 
powierzchnię i odczekać, aż się rozpłynie. 
Pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć czyściwem  
APP Economic Plus lub APP Standard. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć. 
 
Uwaga: 
Dokonać próby przed odtłuszczaniem gumy, tworzyw sztucznych i 
tkanin. 
 

 
 



INFORMACJA TECHNICZNA  

Data opracowania: 
23.05.2011r. 

Data aktualizacji: 
23.05.2011r. 

  Strona 2 z 2 

 
Nazwa produktu: wielofunkcyjny zmywacz uniwersalny 

APP ZU500. APP Nr: 211090. 
 

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. 

 
Auto Plast Produkt S.A.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
 
Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

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. 
 

 


