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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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Compressed-Air Spray

Uniwersalny, szybki i niezawodny

Compressed-Air Spray jest wielozadaniowym aerozolem
przeznaczonym do szybkiego i efektywnego usuwania kurzu i
drobnych zanieczyszczeń z powierzchni delikatnych oraz miejsc
trudno dostępnych. Usuwa zabrudzenia na sucho i w sposób
bezdotykowy. Compressed - Air Spray może być stosowany w
miejscach takich jak sprzęt hi-fi, video, komputery oraz pozostały
sprzęt elektroniczny (układy scalone, głowice, napędy nośników,
czytniki danych, gniazda),

optyka (obiektywy, soczewki), skrzynki bezpiecznikowe, instalacje
wycieraczek w pojazdach, zegary elektroniczne i urządzenia
pomiarowe, klawiatury i sprzęt muzyczny

Dane techniczne

Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości Czyścić bez dotykania

Okres przydatności 24 Monate

ISSA-Code 53.402.05

IMPA-Code 450805

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Proszę spryskiwać w krótkich
interwałach czasowych. Urządzenie może być ponownie włączone
dopiero gdy substancja czynna i pędnik całkowicie odparują.

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:
11620400-51 Compressed-Air Spray 400 ml


