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Čistič skel

čistidlo na bázi aktivních organických rozpouštědel
WEICON Čistič skel je speciální čističpro čistění a ošetřování
citlivých povrchů plastů a skla, antistatický a antireflexní. Zabraňuje
vzniku odlesku a zlepšuje výhled.
WEICON Čistič skel odstraňuje znečištění hmyzem, nečistotami,
prachem, tukem a nikotinem šetrně a bez šmouh.
Čistič skel lze použít pro průhledy všeho druhu, svářečské brýle
a kukly, obličejové štíty a ochranná skla, plastové kryty na CNC
strojích, tiskárnách, skenerech apod. a na dalších plastových a
skleněných plochách.
Technické údaje
Zápach
Parametry

téměř bez zápachu
čištění beze zbytku a neutrální k povrchům

Skladovatelnost

24 měsíců

Odstín

bílý

ISSA-Code

53.402.20

IMPA-Code

450806

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.
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:
11211200-66
Čistič skel 200 ml

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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

