
с мека (памучна) тъкан 450 ml.

Съхранение Мерки за безопасност

Не съдържа опасни химически вещества.  При 

необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност.

В плътно затворени опаковки, в сухи, хладни, проветриви и 

пожарообезопасени складови помещения при температура до 

30°С, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка.

метални повърхности

Начин на 

работа

Обработваната повърхност се напръсква обилно с обезмаслителя. Оставя се той да подейства, в зависимост от 

наслояванията върху основата (период на действие от няколко минути до максимално 2 часа). Следва 

отстраняване на замърсяванията с чиста памучна тъкан. Така обработената повърхност е годна за последваща 

обработка.

Почистване Разфасовки:

Фабричната опаковка е с пулверизатор за удобно и равномерно 

нанасяне

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка
Продуктът не се нуждае от разбъркване 

преди употреба 

Нанасяне на втори слой неприложимо

ТС-ОРГ-0141

Техническо описание 

различни видове абсорбиращи повърхности - на минерална 

основа, дървени и др.

Архитектурни

Protecta ОбезмаслителСъпътстващ

Интериор/Екстериор

Употребява се за почистване и обезмасляване на метални или пластмасови детайли и 

повърхности от мазни петна, масла и други синтетични замърсители преди последваща 

обработка.

Практически свойства Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)
безцветна течност с нисък 

вискозитет

Разтваря и почиства различни видове масла и замърсители. 

Подходящи основи

Изсъхване на допир неприложимо

Плътност, kg/L 0.78

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

850

Неподходящи основи

Цветове

безцветен продукт



„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘


