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M 8040 ELEKTRONICKÝ ČISTIČ 
ODMAŠŤOVAČ ZA STUDENA 
Pro elektroniku, optiku 
Vysoká rychlost odpařování 
Slučitelný s většinou plastů  
Absolutně bezezbytkový odmašťovač 

 
M 8040 okamžitě vyhoví požadavkům uživatele na použití za studena :  
- tam, kde je třeba rychlého BEZEZBYTKOVÉHO odpaření 
- tam, kde je třeba neutrálního prostředku vzhledem k určitým 
povrchům jako jsou     
     Termoplasty, pvc a ostatní citlivé povrchy 
- tam, kde je třeba neutrálního prostředku vzhledem k elektronickým 
komponentům a     
     optických zařízením 
- tam, kde potřebujeme bezpečně odstranit mastnotu a olej 
 
M 8040 je víceúčelový čistič elektrických a optických zařízení, který 
rozpouští mastnotu a smývá olej. Potom se rychle a bezezbytku 
odpaří. Tím je vhodný na všechny aplikace, kde jsou maziva a oleje a není 
možné použít agresivní odmašťovače. M 8040 je vhodný na většinu plastů 
a povrchově zušlechtěné materiály. 
 
M 8040 je určen na čištění destiček s plošnými spoji, kontaktech, na vypínače, hlav 
videomagnetofonů, zařízení na zpracování dat, relé, přístrojových skříní, generátorech, 
motorech, transformátorech, stykačích a na kancelářská zařízení, jako jsou psací stroje. 
Je rovněž ideální na čištění a odmašťování elektromotorů. V automobilovém průmyslu se 
používá na odmaštění rozdělovačů, cívek, svíček, relé, el. zapalování atd.. 
 
VÝHODY :  
Snadná aplikace, rychlost, účinnost. M 8040 je také vhodný na většinu plastů z elektroprůmyslu, 
nezanechává skvrny (stopy) a rychle se vypařuje. 
 
METODY APLIKACE 
Může být aplikován štětcem nebo jednoduše nastříkat přímo z nádoby. 
 

 



 

 
 

 
PRODUCT DATA SHEET 

M 8040 ELEKTRONICKÝ ČISTIČ 
 
 
TYPICKÁ  CHARAKTERISTICKA  ČISTIČE M 8040 
Chemická báze           : směs rozpouštědel a pohonných látek 
Obsah pevných látek   : N/A 
Viskozita                    : nízká 
Barva                         : bezbarvá tekutina 
Zápach                       : charakteristický / organický 
Bod vzplanutí              : - 20°C 
Spotřeba                    : N/A 
Čistič                         : suchý hadřík 
Vznětlivost                 : extrémně vznětlivý 
Hustota                      : 0.757 
Rozpustnost ve vodě   : nemísitelný 
Skladovatelnost          : 6 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách 
 
BALENÍ 
5/30/200/1 000 L a také v 300 a 500ml spreji. 
 

SKLADOVÁNÍ 
Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50°C. 
 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Tento produkt je klasifikován jako extrémně hořlavý. Před použitím čtěte bezpečnostní listy. 
 
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci. 
 
Vyrábí   :   HF SERVIS s.r.o. , Plešnice 21, 330 33 Město Touškov  
                    Obchodní odd. : Plešnice 25, 330 33 Město Touškov 
                    Tel.: 377 279 265                 Fax. : 377 279 260 ,   
                    E-mail: hfservis@hfservis.cz                   www.hfservis.cz 
 
Dodává   :   HF Market s.r.o. , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov   
Tel.: 377 279 254, 377 279 255      ,   E-mail: hfmarket@hfmarket.cz   , www.hfmarket.cz 
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