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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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Visor Cleaner

Zmywacz na bazie wysoko aktywnych rozpuszczalników
organicznych

WEICON Visor Cleaner jest specjalistycznym produktem do
czyszczenia i pielęgnacji delikatnych powierzchni z tworzyw i szkła.
Jest antystatyczny, antyrefleksowy, redukuje zjawisko zaparowania
i poprawia widoczność.

WEICON Visor Cleaner delikatnie usuwa zabrudzeni a
spowodowane przez owady, brud, kurz, smary, nikotynę nie
pozostawiając śladu. Visor Cleaner może być stosowany
w wizjerach, okularach ochronnych, tarczach spawalniczych,
maskach ochronnych, sprzęcie sportowym, obudowach maszyn,
skanerów i drukarek oraz wszystkich powierzchniach ze szkła i
tworzyw.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości Oberflächenneutrale und streifenfrei Reinigung

Okres przydatności 24 Monate

Barwa biały

ISSA-Code 53.402.20

IMPA-Code 450806

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Visor Cleaner nanosić na
powierzchnię i pozwolić preparatowi na działanie przez
ok. 20 sekund. W przypadku powierzchni delikatnych oraz
urządzeń elektrycznych preparat nanieść na niepylącą szmatkę
i lekko dociskając wyczyścić powierzchnię. W uporczywych
przypadkach należy powtórzyć procedurę. Nie może wkroczyć do
wnętrza urządzeń elektrycznych. Przed zastosowaniem odłączyć
urządzenie elektryczne od zasilania i odczekać do momentu gdy
na urządzeniu nie będzie napięcia elektrycznego.

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:
11211200-51 Visor Cleaner 200 ml


