
Karta Techniczna produktu
TECHFORM Bryl 100

Opis produktu:
Techform Bryl 100 służy do czyszczenia mocnych 
zabrudzeń powierzchni metalowych. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia typu: resztki tworzyw, stare
smary, oleje, nagary.
Zawiera silnie działające i wolno odparowujące 
rozpuszczalniki, dlatego może być też stosowany na
powierzchniach ciepłych. 
Do czyszczenia form, narzędzi i elementów maszyn
w przemyśle.

Zalety:
• Łatwy w użyciu.
• Do trudnych zabrudzeń.
• Można stosować na ciepłe powierzchnie.
• Nie powoduje korozji.

Sposób użycia:
Z  czyszczonych  powierzchni  usunąć  luźne
zanieczyszczenia,  następnie  nanosić  Techform
Bryl 100 spryskując z odległości około 20 – 30
cm do zwilżenia powierzchni. Pozostawić na 1-
3  minuty.  Wycierać  szmatką,  czynność
powtarzać.
Każdorazowo  sprawdzić  działanie  preparatu
w  miejscu  niewidocznym.  Techform  Bryl  100
może  uszkadzać  powierzchnie  nietypowe  i
delikatne.

Obszary stosowania:
• Czyszczenie form wtryskowych.
• Czyszczenie narzędzi przetwórczych.
• Czyszczenie i odtłuszczanie maszyn 

i urządzeń.
• Przygotowanie powierzchni do malowania 

i klejenia.

Wybrane właściwości:
• Postać: aerozol, bezbarwny.
• Zapach: charakterystyczny,alkoholu
• Gęstość: 0,80 g/cm3

• Palność: skrajnie łatwopalny.
• Rozpuszczalność:  w  rozpuszczalnikach,

nierozpuszczalny w wodzie

Pakowanie:
• opakowanie 400 ml, 20 szt. w kartonie.

Wskazówki dla użytkownika:
Preparat zawiera łatwopalne ciecze i gazy. Podczas nanoszenia pomieszczenie powinno być dobrze
wentylowane. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Chronić przed źródłem zapłonu. Chronić przed
dziećmi.  Przechowywać  w temperaturach poniżej  50ºC,  z  dala  od źródeł  ciepła  i  bezpośredniego
nasłonecznienia. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie
Produkt  jest  przeznaczony  wyłącznie  do  użytku  przemysłowego.  Informacje  zawarte  w  karcie  przedstawiają  aktualny  stan
wiedzy i doświadczeń  i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych
testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność
za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych  spoczywa  na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy
jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych  informacji.
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