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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Čistič plastů

čistí a odmašťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastů čistí, odmašťuje a beze zbytku se odpařuje.
Slouží k čištění a odmaštění citlivých povrchů jako jsou plasty*,
pryže nebo práškově lakované kovové prvky.

Čistič plastů lze používat na rámy oken, roletové dveře, plastové
profily, těsnění nebo lakované plochy v mnoha oblastech průmyslu.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry bez rozpouštědel, biologicky odbouratelný

Odstín bezbarvý

Teplotní odolnost +5 až +90 °C

Vhodné pro použití s WSD 400 a WPS 1500

IMPA-Code 55 15 67/68/69

Zpracování
Ponořte, štětcem naneste nebo dostatečně nastříkejte Povrchový
čistič na díl (např. pomocí tlakové nádoby). Použijte čistou látku
nebo netkanou textilii, aby došlo k odstranění mokrých zbytků,
odstranění nečistot a zbytků rozpouštědel. Pokud je to nutné,
opakujte proces čištění. Nechte rozpouštědla odpařovat, dokud
nebudou povrchy suché.

Skladování
Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým
slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50 ° C.

Skladujte nádobu na chladném a odvzdušněném místě. Skladujte
na suchém místě.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
15204005-66 Čistič plastů 5 L
15204010-66 Čistič plastů 10 L
15204028-66 Čistič plastů 28 L

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
15810001 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
15811002 Sada 4 rozprašovacích hlavic pro WSD 400,
15811400 Tlaková nádoba WSD 400,
15830001 Dávkovací kohout ke kanytru, 5/10 L
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500,
15841501 Prodloužení pro WPS 1500,
15842001 Ruční rozprašovač, Standard
15843001 Ruční rozprašovač "Speciál",


