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Elektro-čistič

čistí a odmasťuje elektronické a 
mechanické diely

WEICON Elektro-čistič je špeciálny čistič na rýchle a účinné očis-
tenie a odmastenie znečistených, alebo skorodovaných kontaktov 
všetkých typov. 

WEICON Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektron-
ických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s 
vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy oxidov a sulfidov, 
alebo usadeniny živicového a sadzového prachu. Znižuje pokles 
napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť. Odstraňuje znečistenie, ktoré 
môže spôsobiť vznik bludných prúdov.

WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrenie elektrotechnických, 
alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, 
meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické 
konektory, kontakty, relé a rozvádzače.

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný

bez AOX* áno

ISSA-Code 53.402.22

IMPA-Code 450808

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

Spracovanie
Pred použitím na elektrických zariadeniach najskôr odpojte napájanie 
a počkajte niekoľko minút, kým sa elektrické napätie v prístroji 
nerozplynie. Nastriekajte dostatočné množstvo na časť, ktorá sa 
má čistiť, vo vzdialenosti 25-30 cm. Elektro-čistič sa odparuje veľmi 
rýchlo a bezo zvyškov. Kefovaním alebo utieraním podporíte čistiaci 
účinok. Zariadenia je možné uviesť do prevádzky až po úplnom 
odparení čističa.

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:
11210400 Elektro-čistič, 400 ml

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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Vlastnosti

Zápach rozpúšťadlo

vysoko čistá zmes rozpúšťadiel

Technické údaje


