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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Parts and Assembly Cleaner

Zmywacz specjalny o wysokim punkcie zapłonu (powyżej
+60°C)

WEICON Parts and Assembly Cleaner to specjalny zmywacz
do trudnych zabrudzeń pochodzenia olejowego i smarów. Dzięki
długotrwałemu działaniu nadaje się również do czyszczenia
powierzchni dużych oraz usuwania mocno zżywiczonych osadów.
Ze względu na wysoki punkt zapłonu (powyżej +60°C dla
substancji aktywnej), zmywacz ten odpowiada klasie A III w
niemieckiej klasyfikacji Vbf, jest zgodny z zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa pracy, czym przewyższa tradycyjne zmywacze
klas A I oraz A II. WEICON Parts and Assembly Cleaner nie zawiera
acetonu, butanolu ani octanu etylu. Parts and Assembly Cleaner
szybko i efektywnie czyści wszelkie podzespoły, urządzenia, części
konstrukcyjne i narzędzia, usuwa oleje, smary i inne ciężkie
zabrudzenia z części metalowych, jest polecany w motoryzacji do
czyszczenia sprzęgieł, hamulców i części silników.
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Zapach Olej mineralny

Właściwości wysoka temperatura zapłonu ( > +60°C)

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

ISSA-Code 53.402.23

IMPA-Code 450809

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

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:
11201500-51 Parts and Assembly Cleaner 500 ml


