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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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Electro Contact Cleaner

Czyszczenie i odtłuszczanie podzespołów elektrycznych i
elektroniki

WE ICON Electro Contact Cleaner przeznaczony jest do szybkiego
i skutecznego czyszczenia i odtłuszczania zanieczyszczonych i
skorodowanych kontaktów wszelkiego rodzaju. Dzięki specjalnej
formule i zawartości rozpuszczalników o wysokiej czystości
usuwa tlenki i warstwy siarki, osady powybuchowe jak i
zabrudzenia żywiczne oraz sadzę z podzespołów elektrycznych
i elektronicznych- mierników, narzędzi, wag, przełączników,
sensorów itp. Electro Contact

Cleaner redukuje straty napięcia, podnosi przewodność
elektryczną oraz eliminuje prądy upływu. Przeznaczony jest
do aplikacji takich jak czyszczenie i odtłuszczanie pod
zespołów elektro technicznych (urządzenia elektryczne, mierniki,
wagi, przełączniki i sensory), czyszczenie wszelkich połączeń
elektrycznych, przekaźników, łączników i tablic rozdzielczych.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości hochreines Lösemittelgemisch

nie zawiera silikonów tak

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

ISSA-Code 53.402.22

IMPA-Code 450808

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

Obróbka
Przed zastosowaniem odłączyć urządzenie elektryczne od
zasilania i odczekać do momentu gdy na urządzeniu nie będzie
napięcia elektrycznego. Natryskiwać preparat na powierzchnię z
odległości 25-30 cm. Electro Contact Cleaner odparowuje szybko

i nie pozostawia śladów. Wytarcie powierzchni wspomaga efekt
czyszczący. 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:
11210400-51 Electro Contact Cleaner 400 ml


