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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 M

nehořlavý | rychleschnoucí | odpařuje se s minimálními nebo
žádnými zbytky

Čistič M čistí a odmašťuje všechny kovy, plasty, gumu, sklo,
keramiku, dřevo nebo lakované povrchy.* Je účinný a přesný při
odstraňování mastnoty, oleje, pryskyřice, sazí, vosku, separačních
látek, formovacích látek, chladicích maziv a také zbytků etiket a
lepidel.

Čistič M je připraven k použití, nehořlavý, a proto obzvláště
bezpečný a snadno použitelný. Může být použit například k čištění
a odmašťování součástí stroje během údržby. Jeho speciální
složení složené ze speciálních povrchově aktivních látek a alkoholů
neobsahuje žádné silikonové odpěňovače, je nemastný, a proto
významně přispívá k bezpečnému čištění součástí ve výrobních
procesech.

Technické údaje

Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757) 0,98 g/cm³

Odstín bezbarvý

Bod vzplanutí ~40 °C

Skladovatelnost 12 měsíců

Hodnota pH 10,8

Zpracování
- čistič M dostatečně nastříkejte na čištěné povrchy
- umožněte působení
- setřete čistým hadříkem, který nepouští vlákna nebo fleecem
- hotovo!
V případě odolných nečistot může být zapotřebí delší reakční doba.
V případě potřeby opakujte.
* Z bezpečnostních důvodů je třeba nejprve zkontrolovat
kompatibilitu materiálu na neviditelném místě.

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:


