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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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Stainless Steel Care Spray

Czyszczenie antystatyczne

WEICON Stainless Steel Care Spray ma właściwości antystatyczne
i został opracowany jako środek czyszczący i pielęgnujący do
matowych i błyszczących powierzchni ze stali nierdzewnej, do
wewnątrz i na zewnątrz. WEICON Stainless Steel Care Spray
usuwa odciski palców i zapobiega ich powstawaniu, zmywa tłuste
zabrudzenia z okapów kuchennych, lodówek itp., czyści bez
pozostawiania smug nawet duże powierzchnie, odświeża wygląd
materiałów, pozostawia długotrwały, wodoodporny film ochronny i
zapobiega przywieraniu kurzu oraz brudu.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości działa antystatycznie

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera Tak

Odporność termiczna -20 do +130 °C

ISSA-Code 53.402.03

IMPA-Code 450803

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

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Stainless Stell Care Spray
nanieść równomiernie cienką warstwę z odległości ok. 25 cm
a następnie rozprowadzić po powierzchni czystym i delikatnym
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:
11590400-51 Stainless Steel Care Spray 400 ml


