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Rýchlo-čistič

čistiaci a odmasťovací prostriedok, 
pre citlivé oblasti | NSF-schválenie

Rýchly čistič sa používa na očisteniíe a odmastenie povrchov, ktoré 
budú lepené s WEICON lepidlami a tesniacimi hmotami, prípadne 
utesňované, alebo majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi 
s obsahom kovov.

Rýchly čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s materiálmi, a môže byť 
použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a 
väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho zloženia a z toho 
vyplývajúcej NSF registrácie, môže tento Rýchly čistič prispieť k 
zlepšeniu bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.

Farba bezfarebná

Bez AOX* áno

Odolnosť proti teplote -10 až +50 °C

Vhodné pre prácu s WSD 400 a WPS 1500

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

Spracovanie
Čistenú časť ponorte, vykefujte alebo nastriekajte (napr. pomocou 
rozprašovača). Vlhké povrchy utrite čistou handričkou alebo 
rúnom, aby ste zabezpečili odstránenie nečistôt a prebytočných 
rozpúšťadiel. Podľa potreby proces čistenia opakujte. Rozpúšťadlo 
nechajte odpariť, kým nie sú povrchy suché.

Technické údaje

Zápach

Doba skladovania

Vlastnosti

rozpúšťadlo

24 mesiacov

NSF A1 schválenie
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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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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.

Bezpečnostné opatrenia 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
15215001 Rýchlo-čistič, 1 L
15215005 Rýchlo-čistič, 5 L
15215010 Rýchlo-čistič, 10 L
15215028 Rýchlo-čistič, 28 L

Príslušenstvo
15810001 Napĺňací adaptér pre WSD 400
15811002 Sada trysiek pre WSD 400
15811400 Vzduchotlaková fľaša WSD 400
15830001 Dávkovací kohút pre bandasky 5/10 L
15831001 Dávkovací kohút pre bandasky 30 L
15841500 Rozprašovač pumpou WPS 1500
15841501 Nadstavec pre WPS 1500 (30 cm)
15842001 Rozprašovač - Standard, 500 ml
15843001 Ropzrašovač - Špeciál, 500 ml


