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FLEGSOLVENT
(FST)

odstraňuje lepidla, těsnící hmoty

rozpouští oleje, tuky

rychle se odpařuje, vhodný před lepením 
a povrchováním

pracuje ve všech polohách natočení



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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Charakteristika

FLEGSOLVENT je bezbarvá čistící směs rozpouštědel, neob-
sahující aromáty a chlorovaná rozpouštědla. Tento technic-
ký sprej je výhradně určen pro průmysl, údržbu, autoservisy 
a všeobecné opravárenství.
Sprej je tlaková nádoba pracující ve všech polohách natočení, 
vhodná pro čištění součástek na  hůře přístupných místech. 
Svým obsahem a tlakem dokáže rozpouštět a čistit větší náno-
sy průmyslových nečistot a mastnot. Pro svoje užitné hodnoty 
je ideální pro servisní pracovníky jak v terénu, tak i v dílenském 
prostředí.

Použití

FLEGSOLVENT odstraňuje bez problémů zbytky lepidel 
a těsnících hmot, zatvrdlé mazací prostředky, oleje a tuk ob-
sahující nečistoty.
Je velice vhodný pro čištění brzdových prvků diskových 
a bubnových brzd, dále pak elektrické a mechanické součást-
ky, čerpadla, olejové pumpy, náhony, startéry, dynama a další 
řadu strojních součástek a dílů.

Balení

sprej 600 ml

Upozornění

Hořlavina I. třídy. 
Přeprava podléhá režimu předpisů ADR tř. 8.
Jen pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí: < -18 °C 

Výbušné vlastnosti: spodní mez: 1,8 obj.%, 
horní mez: 12,9 obj.%

Tenze par při 20 °C: 3775 mm Hg

Oxidační vlastnosti: nevykazuje oxidační vlastnosti

Hustota: 0,71 g/cm3,  při 20 °C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Rozpustnost v tucích: rozpustný

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): 1 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): 0,68 kg/kg

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalné (aerosol)
Barva:  bezbarvý
Zápach (vůně): charakteristický po org. rozpouštědlech


