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ZASTOSOWANIE COSMOFEN 5 środek polerujący i wygładzający stosowany przy 
produkcji okien z PCW w zakładach specjalistycznych.  
COSMOFEN 5 silnie rozpuszcza twarde płyty PCW.  
COSMOFEN 5 stosowany jest miedzy innymi w przemyśle meblowym 
i reklamowym do wygładzania zadrapań, rys, śladów po szlifowaniu na 
nieprzezroczystych twardych płytach PCW, polistyrenowych PS, 
anodowanych ABS iz polimetakrylanu metylu PMMA (akryl). 

 
 
DANE TECHNICZNE 
 
 SKŁAD mieszanka – ester kwasu jednokarboksylowego i alifatycze ketony  
  bezwonne i wolne od chlorowanych węglowodorów 
 
 GĘSTOŚĆ wg EN 542 przy +20°C ca 0,84 g/cm³ 
 
 NAJNIŻSZA TEMPERATURA 
 OBRÓBKI  od +5°C 
 
 TEMPERATURA ZAPŁONU   -14°C 
 
 TEMPERATURA PALENIA SIĘ   +460°C 
 
 
SPOSÓB OBRÓBKI Powierzchnie przeznaczone do wygładzenia należy najpierw oczyścić  

z kurzu lub innych zanieczyszczeń stosując COSMOFEN 20 (nie 
rozpuszczający). Głębsze zadrapania powinny być wygładzone 
szlifierką (ziarnistość 400) a następnie ponownie oczyszczone za 
pomocą COSMOFEN 20.   
Przy użyciu nie barwiących i nie pozostawiających smug chusteczek 
celulozowych, nasączonych COSMOFEN 5 wygładzamy powierzchnię 
wykonując ruchy w jednym kierunku.  
Ze względu na higroskopijność (łatwość wiązania wody) płyt PCW 
rozpuszczające  środki czyszczące należy stosować w zasadzie tylko 
w suchych warunkach klimatycznych !  
Jako środek o intensywniejszym działaniu czyszczącym polecamy 
COSMOFEN 10 ( lekko rozpuszczający ). 

 
 
MAGAZYNOWANIE COSMOFEN 5 Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte 

należy przechowywać w suchych pomieszczeniach temperaturze od 
+15°C do +25 °C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach wynosi12 miesięcy. 
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OPAKOWANIE 1000ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w 
kartonie  
10l kanister metalowy  
 
Akcesoria do obróbki:  
W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czysz- 
czące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego 
stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy 
nasze nawilżacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4 l). 

 
 
OZNAKOWANIE COSMOFEN 5–środek wygładzający do PCW wymaga ozna-

kowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebez-piecznych 
(GefStoffV). 

 
 Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania 

znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa. 
 

Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi;
opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu
§ 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału
itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego,
udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące  
Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania 


