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Priemyselný čistič

vysoko výkonný špeciálny čistiaci 
prostriedok s vysokou výdatnosťou | 
NSF-schválenie

WEICON Priemyselný čistič je univerzálne použiteľný. Čistí, 
odmasťuje a odparuje sa úplne bez zvyškov. Čistič odstraňuje 
mastnotu, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky. Sprej čistí rýchlo 
a bez námahy veľa povrchov, ako sú kovy, sklo a početné plasty.

Priemyselný čistič sa dá použiť v mnohých rôznych oblastiach. 
Je vhodný aj na citlivé povrchy, ako sú plasty, gumové materiály, 
alebo kovové diely s práškovým nástrekom.

Čistič sa prevádzkuje s vysoko stlačeným hnacím plynom. 
Výsledkom je veľmi vysoký obsah aktívnej zložky 95 %. To 
znamená, že čistič je veľmi ekonomický a plechovku je možné 
použiť na podstatne vyšší počet aplikácií.

Technické údaje

rozpúšťadlo

Vlastnosti silný výkon, 95 % obsah účinnej látky

Bez silikónu áno

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný

Bez AOX* áno

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

Spracovanie
Postriekajte plochu, ktorá sa má dôkladne vyčistič, a nechajte krátko 
pôsobiť, prípadne očistite čistou tkaninou. V prípade silne držiacich 
nečistôt proces zopakujte.

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
11215500 Priemyselný čistič, 500 ml

Zápach

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 či 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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