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Opis izdelka  Industrijsko čistilo 3M Scotch-Weld(TM) Cleaner Spray je primerno za 
odstranjevanje trdovatnih nečistoč, kot so ostanki lepila ali lepilnega traku, 
maščob, olj in ostalih nečistoč. Izdelan je na osnovi olja citrusov in ne vsebuje 
topila na osnovi naftnih derivatov. V stiku z vodo tvori emulzijo.  

 

Fizikalne lastnosti Opomba:  Navedeni tehnični podatki so zgolj povprečne vrednosti in niso 
namenjeni za specifično uporabo.   

 Sestava Na osnovi olja citrusov 
 Plamenišče -46°C 
 Propelent propan 
 Vsebnost suhe snovi 0% 
 Rok uporabe 12 mesecev od dneva proizvodnje v originalno 

zaprti embalaži pri 21°C in 50% r.v. 
 

Lastnosti izdelka Učinkovitost  čistila  za odstranjevanje ostankov 3M lepilnih trakov in lepil: 
1 odlično 
2 dobro 
3 povprečno 
4  težko 
5 ni primerno 
 

                  Lepilo / lepilni trak       Učinkovitost 
sveže utrjeno 

Neopren: 
Fastbond 10  Adhesive 
Scotch Grip Rubber Adhesive 1888V 
Scotch Grip Spray Adhesive 80 

 
2 
3 
2 

 
3 
4 
3 

Nitril: 
Scotch Grip Viny Adhesive 1099  

 
3 

 
4 

SBR: 
Scotch Grip Spray Adhesive 76 
Scotch Grip Spray Adhesive 90 
Scotch Grip Spray Adhesive 77 
Scotch Grip Insulation Adhesive 34 

 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 

Akrilni lepilni trakovi: 
927 Adhesive Transfer Tape 
465 Adhesive Transfer  Tape 

 
3 
3 

 
3 
3 

Akril: 
Scotch-Weld Adhesive DP801 

 
2 

 
5 

Epoksi: 
Scotch Weld Structural Adhesive 2216 B/A 

 
1 

 
5 

Poliuretan:   
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Scotch Weld Structural Adhesive 3532 B/A 2 5 
Scotch Weld Cyanoacrylate Adhesive E1100 2 5 
Etil vinil acetat: 
Jet-melt Adhesive 3792 
Jet-melt Adhesive 3738 

 
5 
5 

 
5 
5 

Lepilni trakovi na osnovi sintetične gume: 
9308 UPVC Carrier Rubber Adhesive 

 
2 

 
2 

  
 

Navodila za uporabo - pred uporabo preverite ali je čistilo primerno za površino, ki jo želite 
očistiti 

- najboljši rezultati se dosežejo pri sobni temperaturi  
- pred uporabo pločevinko dobro pretresite 
- puščico na šobi poravnajte z oznako na robu pločevinke 
- nanesite zadostno količino čistila na celotno površino, ki jo želite 

očistiti 
- počakajte nekaj minut da  čistilo deluje 
- površino obrišite s čisto, mokro krpo ali jo sperite z vodo 

 
Opozorilo: Kadar  se odstranjuje lepilo je morda potrebno postopek  ponoviti. 

 

Uporaba Odstranjevanje lepila: 
Lepilo  se lažje odstrani ko še ni posušeno/utrjeno.  
 

 

Skladiščenje in varno 
ravnanje 

Varno ravnanje 
Ne uporabljajte v zaprtem prostoru z minimalno izmenjavo zraka. Hraniti zunaj 
dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – 
Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. 
Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati  
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali 
oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Preprečiti sproščanje v 
okolje. Preprečiti stik z oksidanti (klorova, kromova kislina ipd.) 
 
Skladiščenje 
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. 
Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od 
oksidantov. 

 

Varnostna opozorila Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so navedena na etiketi 
izdelka, v navodilih za uporabo in varnostnem listu izdelka.Za več informacij prosim 
pokličite lokalnega predstavnika 3M.  www.3M.com      

Tehnične  informacije  Navedene tehnične informacije, napotila in priporočila  so izdelana na osnovi 
razpoložljivih testov in današnjega znanja 3M, vendar možnost, da nekateri podatki 
niso zanesljivi, ni izključena.   

____________________________________________________________________________________________ 

Obvestilo Navedene tehnične informacije, napotila in priporočila  so na osnovi razpoložljivih 
testov in današnjega znanja 3M. Mnogo  dejavnikov zunaj nadzora 3M vpliva na 
uporabo in delovanje 3M izdelka, vključno s pogoji, pod katerimi se izdelek 
uporablja in v okolju, v katerem se uporablja. Te dejavnike lahko oceni in 
kontrolira uporabnik, zato je potrebno, da uporabnik pred uporabo preveri 
primernost uporabe izdelka za predvideno aplikacijo. Odgovornost proizvajalca se 
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ureja v skladu s prodajnimi pogoji ter zakonskimi določili.    

 

Navedene vrednosti so povprečne vrednosti, ki so  bile določene s standardnimi testnimi metodami in se ne smejo uporabljati 
za  specifične namene. Priporočila za uporabo izdelka so izdelana na podlagi verodostojnih testov, vendar priporočamo, da 
pred uporabo izdelka preverite, če  je primeren za predvideno aplikacijo.  Podjetje 3M  ni odgovorno  za nobeno vrsto izgube 
ali škodo (direktno, posredno, posebno, slučajno ali posledično), ki bi lahko nastala kot posledica uporabe 3M izdelka ne 
glede na sklenjene pogodbe, garancijo, eventualno nemarnost in odgovornost. 

3M je zaščitna znamka podjetja  3M. 

 

 

3M (East) AG, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: 01 200 36 30 Fax.: 01 200 36 66 

 


