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Rýchlo-čistič, sprej
Spracovanie
Postriekajte plochu, ktorá sa má dôkladne vyčistiť, a nechajte krátko
pôsobiť, prípadne očistite čistou tkaninou. V prípade silne držiacich
nečistôt zopakujte proces. Chráňte plastové a lakované povrchy.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami
nad +50°C.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktami je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické, ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných
údajov.
Dostupné veľkosti balenia
11212500
Rychlo-čistič, sprej / NSF, 500 ml
Doplnkové príslušenstvo
11850200
Ochranná pena na ruky sprej, 200 ml

čistiaci a odmasťovací prostriedok
pre citlivé oblasti | NSF-schválenie
WEICON Rýchlo-čistič má schválenie NSF pre potravinársky
sektor a môže sa použiť ako čistiaci prostriedok a
odmasťovač na odstraňovanie nečistôt, a na odstraňovanie lepidiel
v potravinárskom, nápojovom priemysle, ako aj vo farmaceutickom
a kozmetickom priemysle.
Rýchlo-čistič sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov,
ktoré budú lepené, alebo utesnené s WEICON lepidlami a tmelmi,
alebo budú ošetrené s WEICON kovovými sprejmi.
Rýchlo-čistič je pH-neutrálny a kompatibilný s rôznymi materiálmi, a
môže byť použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy,
sklo, keramika a väčšine gúm a plastov.
Vzhľadom na jeho špeciálne zloženie a výsledky NSF registrácie,
môže Rýchlo-čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrane
zdravia

Technické údaje
Zápach

rozpúšťadlo

Vlastnosti

NSF A1 schválenie

Bez silikónu

áno

Doba skladovania

24 mesiacov

Farba

bezfarebný

Bez AOX*

áno
-10°C až +50°C

Odolnosť proti teplote

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

Upozornenie:
Údaje a doporučenia, ktoré sú uvedené v tomto liste, nie sú zárukou vlastností daného produktu. Tieto boli zostavené na základe našich skúšok a skúseností. Nie sú záväzné, a nenesieme zodpovednosť za ich použitie a
spracovanie tam, kde nám nie sú známe špeciálne požiadavky užívateľa na podmienky ich použitia. Zodpovednosť môžeme niesť len za trvale vysokú kvalitu vykonávania príslušných skúšok vlastností našich produktov a ich
výsledky. Doporučujeme vykonať praktické skúšky, či vybraný produkt spĺňa požadované vlastnosti. Naša zodpovednosť je z tohto vylúčená. Za nesprávne a nám neznáme účely použitia našich produktov nesie zodpovednosť
sám používateľ.
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