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Čistič S
Dostupné balenia:
15200005
Čistič S, 5 L
15200010
Čistič S, 10 L
15200028
Čistič S, 28 L

Príslušenstvo:
15810001
15811002
15811400
15830001
15831001
15841500
15841501
15842001
15843001

čístí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
keramiku a mnoho plastov

Napĺňací adaptér pre WSD 400,
Sada trysiek pre WSD 400,
Vzduchotlaková fľaša WSD 400,
Dávkovací kohút pre bandasky, 5/10 L
Dávkovací kohút pre bandasky, 28 L
Rozprašovač s pumpou WPS 1500
Nadstavec pre WPS 1500 (30 cm)
Rozprašovač - Štandard, 500 ml
Rozprašovač - Špeciál, 500 ml

WEICON Čistič S odstraňuje mastnotu a nečistoty zo všetkých
kovov, keramiky, skla, trecie obloženia a väčšiny plastov. Môže
poškodiť povrch termoplastov, ako je PVC, plexisklo, polystyrén a
jednoduché nátery. WEICON Čistič S sa veľmi rýchlo vyparuje a
bezo zvyšku.
WEICON Čistič S sa používa na čistenie a odmastenie pred
základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo
pred aplikáciou lepidiel, tmelov a ďalších produktov WEICON, kde
by mastný podklad ovplyvnil výsledok.

Technické údaje
pomaranč

Zápach
Doba skladovania

24 mesiacov

Vlastnosti

farblos

Farba

bezfarebná

bez AOX*

áno

Vhodné pre prácu s

WSD 400 a WPS 1500

ISSA-Code

53.402.53/54/55

IMPA-Code

551571/72/73

* AOX = absorbované organické halogény
(zlúčeniny chlóru, brómu a jódu)
Skladovanie
Čistič povrchov uchovávajte v uzatvorenom originálnom obale.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Teplota skladovania
nesmie prekročiť +50°C. Nádobu skladujte na chladnom a dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.
Bezpečnosť 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.

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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