
INFORMACJA TECHNICZNA 
 

Spray Professional BRAKE CLEANER 
 

Płyn w formie wyrobu aerozolowego, 500 ml 
PRZEZNACZENIE  Szybkoschnący płyn pod ciśnieniem do czyszczenia i odtłuszczania tarcz i klocków 
hamulcowych, tarcz sprzęgieł, oraz różnych metalowych części maszyn, urządzeń, instalacji itp. i miejsc 
trudnodostępnych np. szczelin. 

 
Producent: 
CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito SP. J.   PL 84-123 Połchowo, ul. Dworcowa 7   
                                                                         Tel: +48 58 673-94-36,  Fax: +48 58 673-94-22 
                                                                         e-mail: biuro@championcolor.pl,  www.championcolor.pl 

 
Charakterystyka  
 
o Płyn w pojemniku pod ciśnieniem 
o Zmywa ślady olejów i tłuszczów, płynów hamulcowych 
o Usuwa zanieczyszczenia pod działaniem silnego strumienia 
o Nie niszczy uszczelek gumowych 

 

o Szybkoschnący 
o Bez nielotnych dodatków 
o Nie zawiera substancji toksycznych 
o Nie zawiera substancji wpływających na 

warstwę ozonową 
 
Właściwości fizyczne i chemiczne  
 

 

Skład chemiczny mieszanina rozpuszczalników, głównie benzyna lekka 

Barwa bezbarwny 

Zapach charakterystyczny 

Propelent ditlenek węgla, opcjonalnie propan-butan 

Zawartość lotnych związków organicznych  poniżej dopuszczalnej granicy 840 g/L  

Palność Skrajnie łatwopalny 
 

Stosowanie 
 

STOSOWANIE  Spryskać zanieczyszczone powierzchnie, pozostawić płyn do spłynięcia i wyschnięcia lub wytrzeć 
czystą szmatką. Upewnić się, że powierzchnia została oczyszczona, w razie potrzeby czynność powtórzyć. 
Wykonać próby stosowania. 
Technika stosowania. Zalecana odległość dyszy do zanieczyszczonej powierzchni 5– 30 cm. Wykonać próbny 
natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C.  
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. 
Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa 
szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na 
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym 
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie 
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać kontaktu w czasie ciąży. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub 
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia 
skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić  się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie 
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC /122ºF. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika 
przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu.   
Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie 
www.championcolor.pl 
 
 
Zastrzeżenie: 
Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w 
aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych 
z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i 
stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.  
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