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Descrierea 
produsului  
 
 
 
 
 

Cleaner-ul Industrial 3M  
este un produs degesant 
şi de curăţare care se 
foloseşte pe suprafeţele 
şi pentru substanţele greu 
de înlăturat cum sunt 
majoritatea resturilor de 
adeziv întărit sau în curs  
 

de întărire, resturilor de 
benzi adezive, grăsimi, 
uleiuri şi alţi contaminanţi. 
Produsul este pe bază de 
citrus oil îi nu conţine 
compuşi clorinaţi sau 
solvenţi petrolieri obţinuţi 
prin distilare.  
 

Agentul de curăţare se 
emulsifiază în contact cu 
apa.   
 

    

Propriet ăţi fizice  
(Nu constituie specificaţii) 

Componenta de baz ă Ulei pe bază de Citrus 

 Punct de aprindere 
 

- 45 ºC 

 Lichid propulsor 
 

Pentan 

 Con ţinut solid 
 

0 % 

 Culoare 
 

Transparentă 

 Durat ă de păstrare 12 luni de la data livrării, păstrat în ambalajul original 
din carton, la 21 °C şi umiditate relativă de 50 % 

 
    

Performan ţe 
Caracteristice 
(Nu constituie specificaţii) 

Următorul ghid general al 
eficienţei aplicării Citrus 
Industrial Cleaner 
prezintă performanţele la 
îndepărtarea unor 
adezivi/benzi adezive 3M 

Criterii:    
1    Excelent 
2    Bună 
3    Medie 
4    Dificil 
5    Nu este potrivit 

 
Adeziv / Banda Adeziv ă 

Eficacitate 
 In stare iniţială (neîntărit) Intărit (uscat) 
 Neopren:    

 Fastbond 10 2 3 
 Adeziv Scotch-Grip 1888V 3 4 
 Adeziv Scotch-Grip 80 2 3 

 Nitrili:   
 Adeziv Scotch-Grip 1099 3 4 

 SBR:   
 Adeziv Scotch-Grip 76 1 2 
 Adeziv Scotch-Grip 90 1 2 
 Adeziv Scotch-Grip 77 1 2 
 Adeziv Scotch-Grip 34 1 2 

 Benzi Acrilice   
 Bandă Transfer 927 3 3 
 Bandă Transfer 465 3 3 

 Adeziv Acrilic    
 Scotch-Weld DP801 2 5 
 
 

 
 



2 

 

    Data : Noiembrie 1993 
     Cleaner Industrial 3M    
 

    
 

Adeziv / Banda Adeziv ă 
Eficacitate 

 In stare iniţială (neîntărit) Intărit (uscat) 
 Adeziv Epoxidic:    

 Scotch-Weld 2216 B/A 1 5 
 Adeziv Poliuretanic:    
 Scotch-Weld 3532 B/A 2 5 
 Cianoacrilat E1100 2 5 
 Adeziv Etil Vinil Acetat   
 Adeziv Jet-Melt 3792 5 5 
 Adeziv Jet-Melt 3738 5 5 
 Band ă Cauciuc Sintentic   
 9308 UPVC cu Ad. Cauciuc  2 2 
 
    

Caracteristici de 
Aplicare 
 

Curăţarea Adezivului: 
Atunci cănd adezivii sunt 
neîntăriţi sau în curs de  

 
întărire aceştia vor fi mult 
mai uşor de îndepărtat 

 
decât atunci când s-au 
întărit (uscat). 

 

 
Instruc ţiuni de 
folosire 

 
Produsul se aplică similar 
majoritatăţii produselor 3M 
livrate în tuburi cu aerosoli.   
Testaţi produsul pentru a 
valida compatibilitatea cu 
suprafeţele de contact 
înainte de utilizare.  
Cele mai bune rezultate se 
obţin atunci când  produsul 
se află la temperatura 
camerei.  
 

 
Amestecaţi produsul înainte 
de utilizare, cel puţin 5 
secunde.  
Aplicaţi din abundenţă 
produsul pe piesele sau pe 
suprafaţa respectivă,  
Aşteptaţi câteva minute 
pentru ca produsul să 
penetreze şi să înmoaie 
reziduul, contaminantul sau 
adezivul din zona de curăţat. 

 
Stergeţi suprafeţele cu o 
cârpă curată şi apoi spălaţi 
suprafaţa cu apă. 
 
Notă: Atunci cănd doriţi să 
îndepărtaţi resturi de adeziv 
este posibil să fie nevoie să 
repetaţi aplicaţia. 

 
    
Informa ţii despre 
protec ţie şi 
sănătate 
 
 
 

Precau ţii: 
nu inhalaţi vaporii şi nu 
pulverizaţi în direcţia ochilor.  
Evitaţi contactul prelungit, 
sau repetat cu pielea.  
Folosiţi produsul numai în 
spaţii deschise sau bine 
ventilate. 

Primul ajutor: 
► la contactul cu ochii 
Clătiţi imediat cu apă din 
abundenţă şi adresaţi-vă 
medicului pentru consult.  
► la contactul cu pielea 
Spălaţi cu apă şi săpun. 
 

Pentru alte informaţii 
toxicologice, contactaţi 3M 
Romania SRL. 
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Valorile prezentate au fost determinate prin metode de testare standard şi constituie valori medii care nu trebuie utilizate ca 
specificaţii. Recomandările noastre pentru utilizarea produselor se bazează pe teste pe care le considerăm demne de 
încredere, dar vă solicităm să realizaţi propriile Dumneavoastră teste pentru a determina dacă ele sunt potrivite cu aplicatiile 
Dumneavoastră. Aceasta, deoarece 3M nu poate accepta nicio responsabilitate sau obligaţie directă sau indirectă pentru 
pierderile sau prejudiciile cauzate de recomandările noastre.   
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3M Romania SRL 
BUCHAREST BUSINESS PARK 
Str. Menuetului nr. 12, Clădirea D, etajul 3 
Cod Poştal 013713, Sector 1, Bucureşti 
Tel:          +40 21 202 8000 
Fax:         +40 21 317 3184 
Innovations.ro@mmm.com  
www.3m.com/ro    


