
 
3M Průmyslový čistič na citrusové bázi 
(ve spreji) 
 

Technické parametry                                                                                                              říjen 2004  
 

Popis výrobku                         3M™ Průmyslový čistič na citrusové bázi je kapalný čistič, který se 
používá při rozpouštění a odstranění nečistot, mastnoty, asfaltu a 
mnohých nevytvrzujících lepidel. Je možné ho také použít 
k rozpuštění mastnoty na znečištěných površích. Po aplikaci 
tohoto čističe je nutné povrchy důkladně odmastit, mají-li být 
následně lepeny. 

 
 
Typické fyzikální vlastnosti           Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze                             

reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace. 
 
 

Základní složka: Citrusový olej 

Hustota lb/gal (přibl.): 6,5 lb 

Vůně: Citrus 

Bod vzplanutí: -46 °C 

Barva: Čirá 

Obsah tuhých látek (váhový podíl): 3-5% 

Hnací médium: Propan 

 

 
 
 
Typické funkční charakteristiky       Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze                             

reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace. 
 

Účinnost 3M Průmyslového čističe byla testována na následujících 
typech lepidel/tmelů: 
 

SBR Velmi účinný, když je lepidlo mokré; velmi účinný ve většině případů, když je lepidlo suché. 

Neopren Velmi účinný ve většině případů, když je lepidlo mokré nebo suché. 

Nitril Velmi účinný ve většině případů, když je lepidlo mokré nebo suché. 
(Poznámka: Existují některé nitrily, které nelze vyčistit, když vytvrdí). 

Asfalt a asfaltová pryž Velmi účinný ve většině případů, když je lepidlo mokré nebo suché. 

Akrylát Účinný ve většině případů, když je lepidlo mokré; relativně neúčinný ve většině případů, když 
je lepidlo suché. 

Epoxidy, polyuretany  
a polysulfidy  

Účinný ve většině případů, když je lepidlo mokré; relativně neúčinný, když je lepidlo suché. 

Vinylová pryskyřice Relativně neúčinný jako čisticí prostředek pro tento typ podkladu. 

Butyl Účinný, když je lepidlo mokré; ne příliš účinný, když je suché. 

Horká tavenina Relativně neúčinný na tavná lepidla. 

Transferové a jiné lepicí 
pásky 

Pomůže při odstraňování mnoha typů pásek, jejichž zbytky pomalu rozpouští. 
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Výhody  • Žádná chlorovaná rozpouštědla ani rozpouštědla na bázi ropy 

• Čistí jemně 
• S čerstvou citrusovou vůní 

 
 
Aplikace/manipulace  Poznámka: 3M™ citrusový čistič může poškodit některé plasty, lakované materiály 

a pryže. Proto by měl být před použitím vyzkoušen na malé ploše povrchu. 

 

Návod k použití: 
Naneste citrusový čistič 3M ve větším množství na čištěné povrchy 
nebo součásti. Počkejte několik minut, aby došlo k jeho maximálnímu 
proniknutí a uvolnění. Potom povrch otřete čistým, vlhkým hadrem a 
nechte uschnout na vzduchu. Když je odstraňovaná vrstva příliš silná, 
aplikaci zopakujte, abyste dosáhli maximální penetrace. 

 
 Upozornění! Tento výrobek není možné používat jako čistič na ruce 

a je třeba se vyhýbat jeho kontaktu s pokožkou. Tento výrobek 
může způsobit podráždění pokožky při prodlouženém nebo 
opakovaném kontaktu. Neoplachujte do vodních toků nebo do 
kanalizace. 

 
Skladování                   Skladujte produkt při teplotě 16-27 °C pro dosažení jeho maximální 

skladovatelnosti. Při skladování dodržujte postup „první dovnitř - 
první ven“. 

 
 
Skladovatelnost                   Při skladování za doporučených podmínek v originálním neotevřeném 

obalu je tento produkt použitelný po dobu 24 měsíců. 

 
 
Upozornění                         Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním listu prostudujte 

informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pro další informace k ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci kontaktujte 3M Česko. 

 
 

Použití výrobku                           Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu 

vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak 
mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M 
při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a 
podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory 
zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil 
výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem 
zvolené metodě aplikace. 
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Záruka a omezené nároky             Pokud není uvedeno jinak v dokumentaci k výrobku, na příbalových letácích nebo na 

baleních jednotlivých produktů, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M 
splňuje příslušné technické parametry v okamžiku své expedice z firmy 3M. Pro 
jednotlivé výrobky mohou platit dodatečné nebo rozdílné záruky, jak jsou uvedené v 
dokumentaci k výrobku, na příbalových letácích nebo na obalech výrobků. 

 SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV 
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO 
OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Uživatel je zodpovědný za rozhodnutí, zda je výrobek spol. 
3M vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené aplikaci. Pokud se 
u tohoto výrobku během záruční lhůty vyskytnou závady, vaším výlučným nárokem a 
jedinou povinností prodejce firmy 3M a prodejce bude, dle uvážení firmy 3M, 
výměna výrobku nebo vrácení kupní ceny. 

 
  

Omezení odpovědnosti                  S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce 
odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto 
výrobku 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na 
prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé 
odpovědnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M Česko, spol. s r. o. 

V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic 

Tel. +420 261 380 111, e-mail: cs.reception@mmm.com 

www.3m.cz 
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