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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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Citrus Cleaner

Zmywacz i odtłuszczacz na bazie wyciągu z cytrusów

WEICON Citrus Cleaner jest zmywaczem opartym na naturalnych
ekstraktach cytrusowych. Polecany jest do czyszczenia maszyn i
urządzeń, w tym mechanizmów precyzyjnych. Szybko i efektywnie,
ale jednocześnie delikatnie usuwa zabrudzenia takie jak oleje i
smary, żywice oraz smołę, ślady z gumy i resztki gumowych
uszczelek, napisy wykonane ołówkiem czy markerem, pozostałości
etykiet i taśm samoprzylepnych czy świeże silikony i pianki
poliuretanowe.

Efekt czyszczący produkt zawdzięcza specjalnej kombinacji
substancji aktywnych o neutralnym pH. Citrus Cleaner usuwa
zabrudzenia z metali, tworzyw, szkła, ceramiki i materiałów
malowanych i powlekanych. Znajduje zastosowanie w przemyśle i
handlu, przy produkcji okien, w instytucjach publicznych i środkach
transportu, firmach budowlanych oraz pracach domowych i hobby
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Zapach Citrus

Proporcja izopropanolu > 75 %

Okres przydatności 24 Monate

Właściwości Zmywanie i odtłuszczanie powierzchni delikatnych

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

nadaje się do przetwarzania y WSD 400 / WPS 1500

IMPA-Code 551585/86/87

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

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:
15210005 Citrus Cleaner 5 L
15210010 Citrus Cleaner 10 L
15210028 Citrus 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
15843001 Pojemnik Special, 500 ml


