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Dodavatel     
Dovozce a dodavatel   Distributor pro ČR 
Perfect Line    Auto Kelly a.s. 
Postbus 90117    Ocelářská 16 
5000 LA  TILBURG (NL)  190 00, Praha 9 – Vysočany 

T: +31(0)857441118   T: +420 800 237 237 
info@perfectline.nl   info@autokelly.cz  
www.perfectline.eu   www.autokelly.cz 
 

 

Popis produktu 
Tento odmašťovač byl vyvinut pro odstranění těžké kontaminace povrchu. Tento výrobek používejte 
při přípravě (= čištění povrchu). Po správném očištění je broušení povrchu snazší. Tuky a vosky jsou 
největšími nepřáteli laku. Omezují přilnavost laku a narušují výsledek lakování (krátery). Proto musí 
být povrch před broušením a nanesením barvy důkladně vyčištěn. 
 

 

Objednací kódy  
PL.M600.5 (= 5L balení) 
PL.M600.1 (= 1L balení) 
 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu 

Balení : 1L nebo 5L plechovka 
Forma skupenství : Kapalina 
Barva : Transparentní 
Bod vzplanutí : < 23°C 
Hustota : 0,76 kg/litr 
Hodnota VOC : 760 g/litr 
Doba použitelnosti : Maximálně 3 roky, pokud je obal uzavřen. 
 

 

Aplikace a způsob zpracování 
Odmašťovač (nezředěný) naneste na měkký hadřík, který nepouští vlákna. Povrch otřete do sucha 
čistým hadříkem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění a Zřeknutí se odpovědnosti 
Tento technický list je doporučeným postupem při práci s konkrétním produktem Perfect Line. Všechny ostatní výrobky, na které se tento technický list vztahuje, jsou od společnosti Perfect Line. Vlastnosti 
produktů nebudou platit, pokud je daný materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nepatří porfolia Perfect Line, pokud není výslovně uvedeno jinak. Informace o produktu byly 
pečlivě vybrány a sestaveny a jsou založeny na současných znalostech a přizpůsobeny normálním provozním podmínkám Pokud nastanou změny (s ohledem na aplikaci, předběžné zpracování nebo vlivy 
prostředí), pak naši zástupci rádi poskytnou informace k nejvhodnější aplikaci našich výrobků. Pouze pro profesionální použití. Údaje jsou bez závazků a nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a 
úplnost. Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat, měnit a doplňovat obsah těchto údajů bez předchozího upozornění a závazků. Platí neomezeně pro všechny změny. Vždy je třeba dodržovat 
bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostních listech a varování na štítcích výrobku. 


