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ALKOHOL IZOPROPYLOWY SPRAY – Preparat czyszcząco-myjący na bazie alkoholu izopropylowe-
go o właściwościach czyszczących i odtłuszczających. Jest w 90% czystym alkoholem izopropylowym, 
zaś dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest skutecznym rozpuszczalnikiem. Nie zawiera barw-
ników, zapachów, jest przyjazny w użyciu. Zalecany do czyszczenia powierzchni urządzeń użytku do-
mowego, szczotek, smartfonów, mysz komputerowych, klawiatur oraz monitorów, komputerów i lapto-
pów, płytek drukowanych, pielęgnacji czytników optycznych, podzespołów mechanicznych i głowic au-
dio /video. Idealny do czyszczenia optyki teleskopów, obiektywów aparatów fotograficznych czy mikro-
skopów. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Specyfikacje Techniczne: 
Pojemność 400 ml 

Opakowanie zbiorcze 12 szt. 

Wygląd 
Cylindryczna puszka zawierająca plyn pod 
ciśnieniem 

Kolor Bezbarwny 

Zapach Specyficzny dla alkoholu 

Gęstość względna  w 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C  ekstremalnie łatwopalny 

Ciśnienie w 20°C 5/7 bar 

Punkt wrzenia 82 °C (baza płynna) 

Zakres wrzenia 82°C - 85°C (baza płynna)  

Punkt zapłonu  10 °C (baza płynna) 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze , 00C - 450C . Po użyciu,  przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w 
dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
W oryginalnym opakowaniu produkt zachowuje swoje właściwości do 24 miesięcy (gwarancja). Produkt nie ulega przeterminowaniu. 

 
Identyfikacja zagrożeń 
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, 
nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA:  

1. Rozpylić produkt bezpośrednio na powierzchnię lub nanieść przy pomocy 
ściereczki.  
2. Przetrzeć powierzchnię przy pomocy ściereczki. 
3. W razie konieczności powtórzyć czynność. 
4. Odczekać do momentu całkowitego odparowania. 
 

Przed użyciem należy wykonać próbny natrysk w niewidocznym miejscu. Produkt 
odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu. 

Alkohol izopropylowy Spray (P305) 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 


