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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

Okres przydatności 24 Monate

Właściwości Atest NSF A1

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

Odporność termiczna -10 do +50 °C

nadaje się do przetwarzania y WSD 400 / WPS 1500

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

Obróbka
Elementy dokładnie spryskać (np. puszką ciśnieniową WEICON
WSD400). Mokre powierzchnie przetrzeć czystą szmatką, aby
zapewnić usunięcie zanieczyszczeń i nadmiaru rozpuszczalników.
W razie potrzeby powtórzyć procedurę czyszczenia. Odczekać, aż
rozpuszczalnik odparuje i powierzchnie będą suche.

Okres przydatności
Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura
przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik

przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynować w suchym pomieszczeniu.

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:
15215005 Fast Cleaner 5 L
15215010 Fast Cleaner 10 L
15215028 Fast Cleaner 28 L

Akcesoria
15810001 Adapter do WDS 400- do napełniania z

układu centralnego powietrza sprężonego,
15811002 4-częściowy zestaw końcówek,
15811400 Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml
15831001 Zawór spustowy do opakowań zbiorczych

płynów technicznych WEICON,
15841500 Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L
15841501 Przedłużacz do WPS 1500,
15842001 Pojemnik Standard, 500 ml


