
Acrysol 
Visoko kvalitetno topilo, za čiščenje različnih površin. 

Koda: Velikost Pakiranje 

83925 1 l Pločevinka
83930 500 ml Razpršilo 
83940 25 l Sod 
83945 200 l Sod 

Uporaba 

Priprava je ključnega pomena za uspešen rezultat, posebej pri delu z lepili in barvami. Čistilo in razmastilo 
Acrysol je proizvedeno, da temeljito očisti in razmasti površine. Po čiščenju pusti popolnoma čiste 
površine, brez vseh nečistoč, ki so idealne za lepljenje in barvanje. To je še posebej pomembno pri 
površinah, ki so bile obdelane s silikonom oz. na katerih se je uporabljal lepilni trak.   

Čistilo in razmastilo je varno za uporabo na večini površin, brez, da bi jo poškodovalo, vendar, da še 
vedno dovolj močno, da odstrani nečistoče. Acrysol čistilo je primerno za odstranjevanje zaščitnih 
premazov z novih vozil.   

Navodila za uporabo 

1. Nanesite oz. napršite Acrysol na površino, ki jo želite očistiti.
2. Obrišite z čisto krpo oz. pustite, da čistilo izhlapi.
3. Po potrebi postopek ponovite.

Lastnosti 

• Prozorno topilo
• Večnamensko topilo, ki

odstrani neposušeno
tesnilno lepilno maso,
vosek, maziva in lepilo

• Odstrani silikon

• Se hitro suši
• Visoko kvaliteten proizvod

Prednosti 

• Ne pušča madežev in sledi
• Omogoča zmanjšano zalogo

izdelkov

• Visoka stopnja
zadovoljstva kupcev

• Prihrani čas
• Vonj hitro izhlapi

Čistilna sredstva 



Tehnične informacije 

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Vonj: 

Temperaturna odp.: 

Topnost v vodi: 

Plamenišče: 

Specifična teža: 

Močan vonj topila

-20ºC do +35ºC 

Ne

< 6°C 

0.796 g/ml pločevinka / 0.746 g/ml 

razpršilo 

Koda:

Naziv izdelka: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

VOC: 

Oznaka: 

Tarifna številka: 

Varnostni list: 

Oblika: 

Nanos: 

Odstranitev: 

83930 / 83925 / 83940 / 83945 

Acrysol 500 ml;1L; 25L; 200L 

30 mesecev 

Posamezna

746 g/l razpršilo 796 g/l pločevinka 

SAB/ABS//ABS25L/ABS200L 

3405 30 00 

Da

Nizko viskozna prozorna tekočina 

Nanesite z čisto krpo

Obrišite z čisto krpo/pustite, da se 

posuši
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