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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Metal-Fluid

Wszechstronny- czyści, konserwuje, chroni

WEICON Metal-Fluid to wysokowydajny produkt przeznaczony
do pielęgnacji, zabezpieczania i czyszczenia matowych i
polerowanych powierzchni, który posiada atest NSF. WEICON
Metal-Fluid przeznaczony jest do czyszczenia, zabezpieczania
i pielęgnacji metalu, ceramiki, drewna, szkła i plastików. Nie
uszkadza napisów nadrukowywanych, wytłaczanych, naklejek ani
gumowych uszczelek w sprzęcie AGD czy chłodniach. Dzięki
swojej formule i

posiadanej certyfikacji NSF, Metal Fluid istotnie wpływa na
poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości działa antystatycznie

Okres przydatności 24 Monate

Barwa mleczny

AOX nie zawiera Tak

ISSA-Code 53.402.30/31

IMPA-Code 450817

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

Obróbka
Stosować w temperaturze pokojowej. Wstrząsnąć puszkę przed
użyciem. Nanieść odpowiednią ilość na powierzchnię a następnie
rozprowadzić po powierzchni i wypolerować suchym i czystym
materiałem. Zabrudzone powierzchnie, np. w kuchni, powinny być
oczyszczone odpowiednim środkiem czyszczącym.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:
11580400-51 Metal-Fluid 400 ml


