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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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Fast Cleaner

Zmywacz i odtłuszczacz do sektorów wrażliwych

WEICON Fast Cleaner posiada atest NSF dla sektora
spożywczego, stąd może być stosowany jako zmywacz i
odtłuszczacz przy usuwaniu zanieczyszczeń powstających w
trakcie prac warsztatowych jak również do usuwania klejów w
sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Fast
Cleaner służy do zmywania i odtłuszczania powierzchni klejonych
lub uszczelnianych przy pomocy produktów WEICON jak i tych
przeznaczonych do powlekania powłokami metalicznymi WEICON.
Fast Cleaner posiada neutralne pH oraz dobrą kompatybilność
z materiałami, stąd może być stosowany zarówno na metalach,
szkle, ceramice, jak i większości gum oraz tworzyw.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Atest NSF A1

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

Odporność termiczna -10 do +50 °C

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

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

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:
11212500-51 Fast Cleaner 500 ml


