
7840 Cleaner/Degreaser
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R
ef

. 
N

o.
 H

  
00

8 
- 

09
/0

2 
R

A
 

Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST, Dávid Ferenc u.6.
Tel. (01) 372-5677, Fax (01) 372-5678
loctite.hu@henkel.at www.loctite.com

A Loctite 7840 tisztító- és zsírtalanítószer 20 literes hordókban, 
5 literes kannákban és 750 ml-es szórófejes flakonokban kapható.

Loctite 7840 : Víz
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Felhasználás

Merítœ tartályos tisztításhoz, motor alkatrészek, be-
ton, kemencék, kipufogók, fúróállványok tisztítására

Padlók, fémek, munkagépek, abroncsok tisztítására,
kátrány, korom és dízelolaj eltávolítására

Sugártisztítós alkalmazásokra, üzemek külsœ felüle-
teinek, csempe, cementhabarcs, üvegszálas anya-
gok, rozsdamentes acél tisztítására

Munkafelületek, falak tisztítására

Altalános letörléses tisztításhoz



Az ipari tisztítószer, ami eltünteti a zsírt és az olajat,
de a környezetet nem szennyezi

Íme egy vadonatúj ipari tisztítószer, ami elég erœs 
ahhoz, hogy mindenféle szennyezœdést, olajat és zsírt 
eltávolítson.

Mi több, ez egy olyan termék, ami nem károsítja a kör-
nyezetet, és nem okoz gondot a felhasználónak.

Mi ez a termék? Loctite 7840 tisztító- és zsírtalanító-
szernek hívják. A Loctite terméke.

MINDEN TEKINTETBEN BIZTONSÁGOS!

A Loctite 7840 a válasz a változó környezet - és 
munkavédelmi igényekre.

A Loctite 7840 vízes bázisú, nem károsító tisztító- és 
zsírtalnítószer. Nem tartalmaz olyan klórozott oldószere-
ket, mint például az 1,1,1-triklór-etán, ami az ózonréteg 
elvékonyodásához járul hozzá, vagy petróleumot, ami 
rendkívül gyúlékony, és tárolási nehézségeket okoz.

A Loctite 7840 nem maró hatású, így nem károsítja 
a bœrt és a szemet.

Sok más vízes bázisú oldószerrel ellentétben a Loctite 
7840 nem tartalmaz foszfátokat, melyek a növények és 
algák növekedését serkentve elvonják az oxigént környe-
zetükbœl és ezáltal ártanak az élœvilágnak.

Mivel a Loctite 7840 természetes úton lebomlik, nem 
gond a megsemmisítése (Még a csomagolás is újrafel-
használható anyagból készült).

MINDENRE ALKALMAZHATÓ TISZTÍTÓSZER!

Megfelelœ hígitásban használva a Loctite 7840 gyorsan 
eltávolítja a munkafelületekrœl a szennyezœdéseket, 
olajat és zsírt.

Gépjárm•veken történœ alkalmazásakor:
• zsírtalanít és nagy hatékonysággal tisztít,
• eltávolítja az olajat, a szennyezœdést, sólerakódáso-

kat, kormot és más égéstermékeket,
• tisztítja az üveg és m•anyag felületeket.

Karbantartáskor a Loctite 7840-et az alábbiakra
használhatja:
• mindenféle szerszámok és szórófejek tisztítására,
• felületek festés elœtti elœkészítéséhez,
• nagynyomású sugártisztításhoz.

Szélesebbkör• ipari felhasználásakor:
• tisztítja a nehéz körülmények között m•ködœ gépeket és

tárolótartályokat,
• eltávolítja a zsírokat, kenœanyagokat, h•tœfolyadéko-

kat, ételmaradékokat, állati zsírokat, viaszt és egyéb, 
iparban használatos anyagokat,

• eltávolítja a szennyezœdéseket az épületek és egyéb 
kültéri szerkezetek külsœ felületeirœl.

Irodákban, boltokban, hotelokban, mosodákban és 
éttermekben hatékonyan tisztítja a:

• padlót • falakat • mennyezeteket • csatornákat
• tükröket  • bútorokat • munkafelületeket

A Loctite 7840 bármilyen mosható vagy vízálló 
felületen alkalmazható.

BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ

A  Loctite 7840 tisztító-és zsírtalanítószerrel Ön egy 
környezetre és a felhasználóra veszélytelen, de nagyon 
hatékony termékhez jut.

Gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy a  Loctite 7840
tisztító-és zsírtalanítószerrel Ön mindkét területen a 
legjobbat kapja - ugyanakkor a környezetét is kíméli.

A  Loctite 7840 az U.S.D.A. által bejegyzett, C-1 
kategóriájú termék.

Nagynyo-
mású 
sugártisz-
títás

Gépek 
zsirtala-
nitása

Padlótisztító -
berendezés


