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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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Průmyslový čistič

Výkonný speciální čistič s vysokou výtěžností, 95% obsahu
účinné látky

WEICON Průmyslový čistič je univerzálně použitelný. Čistí,
odmašťuje a odpařuje se zcela bez zbytků. Čistič odstraňuje
mastnotu, olej, saze a další nečistoty a zbytky. Čistí rychle a bez
námahy mnoho povrchů, jako jsou kovy, sklo a mnoho plastů.

Průmyslový čistič lze použít v mnoha různých oblastech. Je vhodný
i pro citlivé povrchy, jako jsou plasty, pryžové materiály nebo
kovové části s práškovým lakem.

Čistič je plněn vysoce stlačenou hnací látkou. Výsledkem je
obsah aktivní složky, který činí 95%. To znamená, že čistič je
velmi ekonomický a plechovku lze použít pro výrazně vyšší počet
aplikací.

Technické údaje

Zápach rozpouštědlo

Parametry vysoká výtěžnost, až 95 % aktivních účinných látek

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bezbarvý

Bez obsahu AOX* Ano

Zpracování
V dostatečném množství nastříkejte na díl, ktery se má vyčistit
a nechte působit; eventuelně otřete čistým hadříkem. V případě
potřeby proces opakujte.

Skladování
Nádoba pod tlakem. Chraňte před přímým sluncem a teplotami nad
+50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON musí být dodrženy fyzické,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy dle
našich bezpečnostních listů (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11215500 Průmyslový čistič 500 ml


