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Citrusový čistič

univerzálny čistič na báze extraktov citrusovej kôry | 
testovaný účinok podľa DIN EN 1276 a 1650

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistiaci prostriedok na báze 
alkoholu a extraktov citrusovej kôry.

WEICON Citrusový čistič, vďaka vysokému obsahu izopropanolu 
viac ako 75%, využíva svoj dezinfekčný účinok a podporuje tak 
celkové čistenie a dezinfekciu povrchov. Je univerzálne použiteľný a 
je možné ho použiť rovnako v priemysle a obchode, pri stavbe okien, 
vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, v stavebných 
firmách aj v domácnostiach. Čistí najrôznejšie materiály, ako sú kovy 
a plasty, sklo, keramiku, ako aj lakované alebo inak povrchovo 
upravené povrchy*. WEICON Citrusový čistič tiež dosahuje vysokú 
úroveň účinnosti a vysokej účinnosti, pokiaľ ide o základnú hygienu a 
podporu ďalších hygienických opatrení, čistenie často používaného 
ručného náradia, kontamináciu ceruzkami, guľôčkovými perami a 
fixkami.

*Kompatibilita materiálu by mala byť najprv skontrolovaná na skrytej 
oblasti.

Silikonfrei áno

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný

Bez AOX* áno

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

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 +50oC.

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
11217400 Citrusový čistič sprej, 400 ml

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v tomto prospekte 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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Technické údaje

Vlastnosti

Podiel izopropanolu

Zápach citrus

> 75 %

odparuje sa bez zvyšku


