
- оптимальна проникна здатність
- розчиняє смолисті та коксові відкладення
- випаровується без залишків
- високий вміст активних компонентів
- не залишає після себе слідів
- низький поверхневий натяг
- універсальне застосування
- не містить хлору
- єкономічне використання
- видаляє залишки олив та мастил
- не містить ацетону

Технічні дані 
Колір/зовнішній вигляд
Температура спалаху
Густина

Основа

Форма
Пропелент

прозорий

< 21 °C

0,707  г/мл
DIN 51757

Суміш розчинників, 
без ацетону

рідина, аерозоль

CO2

Сфера застосування
Завдяки своїй універсальності, Швидкий Очищувач  
має безліч областей застосування в промисловості, 
майстернях, сільському господарстві, а також для 
хобі і т.д. Гальма: барабанні і дискові гальма, 
накладки, башмаки, циліндри, пружини і колодки. 
Зчеплення: Накладки зчеплення, натискні диски 
зчеплення і компоненти в цілому. Коробки передач: 
автоматичне перемикання передач, планетарні 
редуктори, масляні насоси, гальмівні стрічки, муфти 
і шестерні. Механічні коробки передач і їх 
компоненти. Ремонт: карбюратори, бензонасоси, 
деталі двигуна, електричні системи,  генератори, 
стартери. Видаляє плями олії та консистентного 
мастила з підлогових покриттів, текстилю та 
елементів обшивки.

Промислова сфера: Для видалення стійких 
забруднень, таких як масло, консистентне мастило, 
залишки силікону, перманентний маркер, залишки 
гуми та віск. Оптимальне рішення для чутливих 
поверхонь та матеріалів, таких як нержавіюча сталь, 
мідь та алюмінієві сплави.

Увага!
Оскільки йдеться про технічний продукт, можуть бути 
сліди триатомного спирту типу ізопропанолу/ 
етанолу.

Застосування
Нанести спрей на забруднені компоненти і дати 
висохнути/стекти. Після випаровування розчинника, 
компоненти будуть чистими і знежиреними.

Продукт може бути агресивним до пофарбованих або 
пластикових деталей. Слід перевірити у 
малопомітному місці перед використанням.

3318
D-GB-I-E-P
2868
GB-DK-FIN-N-S
1816
D-NL-F-GR-ARAB
2695
D-PL-H-RO-TR
9525
D-GB-F-ARAB
1900
D-RUS-UA

Доступні фасовки 
500 мл аерозольний балон

500 мл аерозольний балон 

500 мл аерозольний балон

500 мл аерозольний балон 

500 мл аерозольний балон

500 мл аерозольний балон

500 мл аерозольний балон 2395
D-F-I

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.

PI 45/12/01/2021Інформація до продукту
Schnell-Reiniger  

Опис
Schnell-Reiniger - це комбінація ретельно 
відібраних безацетонових розчинників для 
швидкого і ефективного очищення і обезжирення 
частин і компонентів автотехніки та промислового 
обладнання. Низький поверхневий натяг очищувача 
забезпечує відмінні проникаючі властивості, що 
дозволяє легко розчинити оливи, мастила, смоли, 
кокс, відкладення, навіть у важкодоступних місцях. 
Після випарування розчинника поверхня 
залишається чистою від жирів, мастил і забруднень.

Властивості

- Швидкий очищувач (Спрей)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




