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Cleaner E 
Uniwersalny zmywacz i środek odtłuszczający 

podklejonych siatką 

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Tel: +48 61 89 61 740 

Email: info@bostik.pl 

www.bostik.pl 
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KARTA TECHNICZNA 

PT8 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Dwufunkcyjny (zmywa i odtłuszcza) 
- Usuwa tłuszcz i zabrudzenia 
- Usuwa świeże zabrudzenia i pozostałości  

po uszczelniaczach i klejach SMP, silikonach, 
poliuretanach, polisulfidach 
- Wyjątkowo krótki czas schnięcia 

 

OPIS PRODUKTU 

Cleaner E to jednoskładnikowy, szybkoschnący preparat do 

zmywania i odtłuszczania powierzchni przed aplikacją 

klejów i uszczelniaczy.  

 

ZASTOSOWANIE 

Uniwersalny środek do przygotowania powierzchni przed 

zastosowaniem klejów i uszczelniaczy.  

 

DANE TECHNICZNE 

Sucha masa 0% 

Punkt zapłonu -4°C 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 0,9 g/ml 

Czas schnięcia   
5 minut  

przy +20°C / 50% wilg. 

Zużycie 
ok. 1 L na 15 m2 (zależnie 
od porowatości podłoża) 

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Spieki kwarcowe, ceramika, szkło, drewno teakowe 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nakładać za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien i 

odbarwień szmatki, nasączonej preparatem. Mocno wcierać 

w podłoże. Przy silnych zabrudzeniach czynność powtórzyć.  

Jeśli szmatka ulegnie zabrudzeniu, wymienić ją na nową.  

 

UWAGI 

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. Z uwagi na zawartość 

silnych rozpuszczalników i ryzyko uszkodzenia powierzchni, 

przed właściwym zastosowaniem produktu sprawdzić jego 

reakcję na materiał. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 

pomiędzy +5 °C a +30°C.  

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR RODZAJ 

30023360 puszka 500 ml  

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61 89 61 740 

 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 

papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 

doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 

nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 

wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 

Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 

test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 

aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 

naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 

Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego.

 


