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Čistič povrchov

na prípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie 
povrchov pre lepenie alebo utesnenie pomocou WEICON lepidiel 
alebo tesniacich hmôt.

WEICON Čistič povrchov možno používať na materiály ako je kov, 
sklo, keramika a väčšina plastov. Odparuje sa bezo zvyšku. Čistič 
povrchov možno používať napríklad na čistenie a odmastenie častí 
strojov počas údržby.

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný / číry

Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a
teplotami nad +50°C.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných
údajov.

Dostupné veľkosti balenia:
11207150 Čistič povrchov, 150 ml
11207400 Čistič povrchov, 400 ml

Technické údaje

Zápach

Vlastnosti

pomaranč

odparuje sa bez zvyškov

ISSA-Code 75.634.30/31/32

IMPA-Code 81 52 71/72/73

bez AOX* odparuje sa bez zvyškov

* AOX = halogénované organické zlúčeniny
              (zlúčeniny chlóru, brómu a jódu)

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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