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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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Burner Cleaner

Specjalnie opracowany do usuwania smarów, oleju, sadzy i
innych zabrudzeń typowych dla palników

WEICON Burner Cleaner jest specjalnym zmywaczem do usuwania
smarów, oleju, sadzy i innych zabrudzeń typowych dla palników.
Burner Cleaner odparowuje szybko i bez pozostałości. WEICON
Burner Cleaner jest przeznaczony do takich elementów jak
końcówki dysz, przegrody i szybry, dmuchawy, obudowy i
elektrody zapłonowe.

Dane techniczne

Zapach Citrus

Właściwości Odparowuje bez pozostałości.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

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:
11205500-51 Burner Cleaner 500 ml


