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Dielenský čistič

bez rozpúšťadiel a fosfátov |
biologicky odbúrateľný

WEICON Dielenský čistič čistí a odmasťuje všetky kovy, plasty, 
gumy, sklo, keramiku a drevo. Účinne odstraňuje tuky, oleje, živice, 
sadze, vosk, nikotín, živice a škvrny od čaju.

Dielenský čistič neobsahuje rozpúšťadlá, emulgátory ani fosfáty,
separuje oleje (ÖNORM B 5105) a je biologicky odbúrateľný podľa 
smerníc EÚ. Je vysoko koncentrovaný a možno ho riediť s vodou 
v pomere max. 1:40. 

Obsahuje vybrané nepenivé tenzidy a možno ho použiť súčasne s 
ručným čistením na čistenie s vysokotlakovými čističmi a 
ostrekovačmi (napr. ručný ostrekovač WPS 1500). Špeciálne zložky 
pôsobia ako dočasná protikorózna ochrana.

Skladovateľnosť 24 mesiacov

Vlastnosti bez obsahu rozpúšťadiel, odstraňuje oleje, biologicky odbúrateľný

Farba modrá

AOX bez* áno

Odolnosť proti teplote +5 až +90°C

Vhodné pre prácu s WPS 1500

ISSA-Code 53.402.36/37/38

IMPA-Code 551577/78/79

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

Spracovanie
Na čistené diely veľkoryso naneste Dielenský čistič, nechajte pôsobiť 
a zotrite čistou handričkou. Pri väčšom znečistení postup opakujte. 
Čistiaci proces je možné skrátiť zahratím produktu (max. +90°C). 
Vyššia teplota uľahčuje odstránenie obzvlášť hrubého znečistenia. 
Neaplikujte neriedený Dielenský čistič na hliníkové alebo zinkové 
povrchy (zásadité, koncentrované pH cca. 12). Chráňte pred 
mrazom.

Skladovanie
Dielenský čistič 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.

Dostupné veľkosti balenia
15205001 Dielenský čistič, 1 L
15205500 Dielenský čistič, 500 ml
15205005 Dielenský čistič, 5 L
15205010 Dielenský čistič, 10 L
15205028 Dielenský čistič, 28 L

Doplnkové príslušenstvo
15830001 Dávkovací kohút pre bandasky 5/10 L
15831001 Dávkovací kohút pre bandasky 28 L
15841500 Rozprašovač s pumpou WPS 1500
15841501 Nadstavec pre WPS 1500 (30 cm)
15842001 Rozprašovač - Standard, 500 ml

Technické údaje

Zápach takmer bez zápachu

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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