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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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Contact Spray

Wypiera wilgoć zapobiega prądom upływu

WEICON Contact Spray zawiera specjalną mieszankę składników
aktywnych przeznaczonych do czyszczenia i zabezpieczania
złączy i podzespołów elektrycznych. Usuwa wilgoć ze styków,
zapobiega prądom upływu i skokom napięcia. Chroni przed
utlenianiem się styków, bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem
się siarczków. WEICON Contact Spray przeznaczony jest
do stosowania w skrzynkach bezpieczników, systemach
komunikacyjnych, napędach

bram , gniazdach kontaktowych, przełącznikach, bębnach
kablowych, przedłużaczach elektrycznych, w osprzęcie
elektrycznym domowym, ogrodowym oraz systemach oświetlenia.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Usuwa wilgoć ze styków.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa przezroczysty

Odporność termiczna -17 do +120 °C

ISSA-Code 53.402.28

IMPA-Code 450843

Obróbka
Przed zastosowaniem odłączyć urządzenie elektryczne od
zasilania i odczekać do momentu gdy na urządzeniu nie
będzie napięcia elektrycznego. Wstrząsnąć puszkę przed użyciem.
Urządzenia elektryczne czyścić tylko przy wyłączonym napięciu.
Spryskać z odległości ok. 5 cm i pozostawić na ok. 30 sekund.
Überschüssigen Wirkstoff mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.

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:
11152400-51 Contact Spray 400 ml


