
       NST 61 PRO 

SUPER ROZPUSZCZALNIK ODTŁUSZCZAJĄCY 

 

OPAKOWANIE: 

• Kontenery IBC 1000 l przezroczyste 

PEHD z zezwoleniem UN, 

napełnione do 1240 kg 

• Beczki 200 l ciemnoniebieskie PEHD 

z zezwoleniem UN, napełniona do 

240 kg 

• Pojemniki 20 l ciemnoniebieskie 

PEHD z zezwoleniem UN, 

napełnione do 25 kg  

 

 

  

NST 61 to środek czyszczący odtłuszczający. 

Usuwa olej i tłuszcze z części mechanicznych i powierzchni metalowych 

(łożyska i kulki, mechanika precyzyjna, podzespoły silnika, formy stalowe itp.). 

NST 61 opracowano na bazie natlenionych i chlorowanych  

rozpuszczalników. 

 

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE : NST 61 to produkt gotowy do użycia 

2. PROCEDURA: przy odtłuszczaniu części mechanicznych NST 61 można 

nakładać za pomocą pędzla, szczotki, ścierki, przez rozpylanie lub za pomocą 

fontanny do odtłuszczania. 

Produkt szybko wysycha. 

3. PRZECHOWYWANIE :  

• Temperatura min. przechowywania: +10°C 

• Temperatura maks. przechowywania: +25°C 

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w miejscu zabezpieczonym 

przed działaniem czynników atmosferycznych i bezpośrednich promieni 

słonecznych. 

Jeżeli produkt nie zostanie zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale 

przechowywano go w odpowiednich warunkach, produktowi można 

przydzielić nowy termin przydatności. W takim przypadku należy 

skontaktować się z naszym działem handlowym 

 
 

* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania 

prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić 

dokładne zużycie na danej powierzchni. 
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Wygląd: przezroczysty płyn  

• Korozyjność: zerowa dla metali  

• Gęstość w 20°C: 0,76 g/cm3 

• Temperatura zapłonu: 38°C  

• Produkt niewrażliwy na 
ujemne temperatury  
 

 

 

  

NST 61 należy stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Zakładać 

rękawice i ewentualnie maskę oddechową. Przechowywać produkt w 

zamkniętym opakowaniu z dala od źródeł ciepła i w chłodnym miejscu. Nie 

dopuszczać do kontaktu ze skórą lub błonami śluzowymi. Posługiwać się 

produktem bez powodowania odprysków. Aby używać bez ryzyka, należy 

zapoznać się z informacjami w karcie charakterystyki. 

 
Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem. 
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