
WŁAŚCIWOŚCI
 o konsystencji żelu
 przezroczysty
 do powierzchni pionowych
 łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE
Pattex S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju – jest jednoskładniko-

wym rozpuszczalnikiem do usuwania zabrudzeń po klejach 

błyskawicznych (cyjanoakrylanowych). Doskonale usuwa za-

brudzenia z powierzchni, takich jak: bawełna, plastik, drewno, 

jeans, metale. Produkt służy również do usuwania lepkich na-

klejek, plam z tuszu, zabrudzeń po markerze, jak również uwal-

niania przypadkowo sklejonych palców. Zastosowana żelowa 

konsystencja sprawia, że rozpuszczalnik nie kapie i umożliwia 

stosowanie również na pionowych powierzchniach.

Nie nadaje się do stosowania na powierzchni farby metalicz-

nej, na cienkich i delikatnych materiałach oraz twardych two-

rzywach sztucznych, takich jak np. ABS.

 
WYKONANIE 

Przed nałożeniem należy zabezpieczyć powierzchnie nieza-

brudzoną klejem błyskawicznym. Nanieść odpowiednią ilość 

rozpuszczalnika na całą powierzchnię plamy tak, aby przykryć 

wszelkie pozostałości po kleju. Następnie przyłożyć chłonną 

ściereczkę w miejsce naniesionego rozpuszczalnika. Jeżeli 

plama jest na tkaninie, chłonną ściereczkę przyłożyć z obu 

stron materiału. W zależności od intensywności zabrudzenia 

należy pozostawić na kilka godzin lub nawet na całą noc. Po 

określonym czasie należy wyjąć chłonną ściereczkę z rozpusz-

czonymi pozostałościami po kleju. Przetrzeć powierzchnie 

świeżą, suchą ściereczką. Na koniec spłukać lub przemyć wo-

dą i pozostawić do wyschnięcia. Przy trudnych plamach, czyn-

ności te należy powtórzyć. 

W przypadku sklejenia lub pobrudzenia skóry należy nałożyć 

rozpuszczalnik na wskazane miejsce. Następnie odczekać kil-

ka minut, póki klej nie zmięknie. Powoli i ostrożnie przecieraj 

sklejone miejsca tak, aby rozpuszczalnik docierał do każde-

go miejsca. Energiczne ruchy mogą spowodować uszkodze-

nie skóry. Na koniec należy dokładnie umyć skórę wodą z my-

dłem. Należy unikać długotrwałego kontaktu rozpuszczalnika 

ze skórą. 

UWAGA
Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na 

oczy, drogi oddechowe oraz w przypadku długotrwałego kon-

taktu ze skórą. W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast 

przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chro-

nić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowa-

nych pomieszczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia 

się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakte-

rystyki tego produktu.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-

wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność kar-

ty wcześniejsze.
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SKŁADOWANIE
Do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na zgrzewie tub-

ki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opa-

kowaniach, w temperaturze pokojowej +200C. Chronić przed 

bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA
Metalowa tubka 5 g na blistrze. 

DANE TECHNICZNE
Baza: węglan propylenu

Gęstość 

(przy temperaturze 200C): 1,209 g/cm3

Kolor: przezroczysty 

Konsystencja: żelowa


