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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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Dílenský čistič

bez rozpouštědel a fosfátů
biologicky odbouratelný

WEICON Dílenský čistič čistí a odmašťuje všechny kovy, plasty,
pryže, sklo, keramiku a dřevo. Účinně odstraňuje tuky, oleje,
pryskyřice, saze, vosk, nikotin, živice a skvrny od čaje.

Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla, emulgátory ani fosfáty,
separuje oleje (ÖNORM B 5105) a je biologicky odbouratelný podle
směrnic EU. Je vysoce koncentrovaný a lze jej ředit s vodou v
poměru max. 1:40.

Obsahuje vybrané nepěnící tenzidy a lze jej vedle ručního čištění
použít k čištění vysokotlakými čističi a ostřikovači (např. ruční
ostřikovač WPS 1500).

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametrybez rozpouštědel, kompatibilní se separátorem oleje, biologicky odbouratelný

Odstín modrý

Bez obsahu AOX* Ano

Teplotní odolnost +5 až +90 °C

Vhodné pro použití s WPS 1500

ISSA-Code 53.402.36/37/38

IMPA-Code 551577/78/79

*AOX =  adsorbovatelné organické halogeny (sloučeniny chloru,
bromu a jodu)

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:
15205500-66 Dílenský čistič 500 ml
15205005-66 Dílenský čistič 5 L
15205010-66 Dílenský čistič 10 L
15205028 Dílenský čistič 28 L

Příslušenství:
15831001 Dávkovací kohout ke kanytru,
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
15841501 Prodloužení pro WPS 1500,
15842001 Ruční rozprašovač,


