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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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Screen Cleaner

Delikatne czyszczenie bez smug

WEICON Screen Cleaner to specjalny zmywacz przeznaczony do
czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych z delikatnych
tworzyw oraz szkła. Posiada właściwości antystatyczne i
antyrefleksowe. WEICON Screen Cleaner usuwa brud, kurz,
tłuszcz, nikotynę bez pozostawiania smug. Antystatyczne
właściwości sprawiają, że powierzchnia przez długi czas
nie przyjmuje brudu ani kurzu. WEICON Screen Cleaner
czyści i zabezpiecza wszystkie rodzaje wyświetlaczy TFT, LCD
(np. w komputerach, notebookach, zestawach TV, telefonach
komórkowych, systemach nawigacji, skanerach, monitorach
dotykowych itp.) oraz obudowy komputerów, sprzętu RTV,
biurowego wykonane z tworzyw.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości również do wrażliwych powierzchni z tworzyw sztucznych i szkła

Okres przydatności 24 Monate

Barwa biały

ISSA-Code 53.402.21

IMPA-Code 450807

Obróbka
Przed zastosowaniem odłączyć urządzenie elektryczne od
zasilania i odczekać do momentu gdy na urządzeniu nie
będzie napięcia elektrycznego. Wstrząsnąć puszkę przed
użyciem. Preparat nanieść na niepylącą szmatkę i lekko
dociskając wyczyścić powierzchnię. W razie potrzeby powtórzyć
procedurę czyszczenia. Nie może wkroczyć do wnętrza urządzeń
elektrycznych.

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:
11208200-51 Screen Cleaner 200 ml


