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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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Industrial Cleaner

Specjalny środek czyszczący o wysokiej wydajności

WEICON Industrial Cleaner nadaje się do uniwersalnego
zastosowania. Czyści, odtłuszcza i odparowuje, nie pozostawiając
żadnych pozostałości. Środek czyszczący usuwa tłuszcz, olej,
sadzę oraz inne zabrudzenia i pozostałości. Szybko i

łatwo czyści wiele powierzchni, takich jak metale, szkło i wiele
tworzyw sztucznych. Przemysłowe środki czyszczące można
stosować w wielu różnych obszarach. Nadaje się nawet do
wrażliwych powierzchni, takich jak tworzywa sztuczne, materiały
gumowe lub elementy metalowe malowane proszkowo. Zmywacz
działa z sprężonym gazem pędnym. Dlatego ma bardzo wysoką
zawartość składnika aktywnego 95%. Oznacza to, że Industrial
Cleaner jest bardzo ekonomiczny, to znaczy że jeden pojemnik
obejmuje znacznie większą liczbę zastosowań.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości wysoką zawartość składnika aktywnego 95%.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

Obróbka
Spryskać dokładnie czyszczoną część i pozostawić do działania;
w razie potrzeby przetrzeć czystą szmatką. Powtórzyć proces w
przypadku uporczywych zabrudzeń.

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:
11215500 Industrial Cleaner 500 ml


