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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Workshop-Cleaner

fara solventi si fosfati
biodegradabil

Workshop Cleaner curaţa şi degreseaza toate metalele, plasticele,
cauciucul,sticla, ceramica şi lemnul. indeparteaza fara probleme
grasimi, uleiuri, raşina,negru de fum, nicotina, pete de bitum,
catran.

Workshop Cleaner nu conţine solvenţi sau fosfaţi, este compatibil
cu separatorii de ulei (ÖNORM B 5105) si este şi este biodegradabil
conform reglementarilor UE. Produsul este foarte concentrat si
poate fi diluat in proportie de 1:40 (max.).

Workshop Cleaner conţine tenside cu spumare redusa putand fi
utilizat şi in dispozitivele de curaţare de inalta presiune, in maşini de
spalat piese şi pulverizatoare (ex. pompa WPS 1500)* sau pentru
curaţare manuala.

Date tehnice

Miros aproape inodor

Termen de valabilitate 24 luni

Caracteristici fara solvent, compatibil cu separarea uleiului, biodegradabil

Culoarea albastru

AOX frei da

Rezistența la temperatură +5 pana la +90 °C

Poate fi utilizat cu WPS 1500

ISSA-Cod 53.402.36/37/38

IMPA-Cod 551577/78/79

Aplicare
Scufundati in lichid piesa care urmeaza sa fie curatata, aplicati cu
pensula sau pulverizati lichidul de curatare suprafete in cantitate
suficienta ( de ex. cu recipientul de spray sub presiune). Utilizati
o carpa curata sau un material netesut pentru a sterge resturile
umede asigurandu-va in acelasi timp ca impuritatile si reziduurile
de solvent sunt complet inlaturate. Repetati procesul de curatare
daca este necesar. Permiteti evaporarea solventilor pana la uscarea
completa a suprafetelor.

Depozitare
A se pastra in recipientul original nedesfacut. A se proteja de razele
directe ale soarelui. Temperatura de depozitare nu poate depasi
+50°C. A se pastra recipientul intr-un loc racoros si aerisit. A se
pastra in loc uscat.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
15205500-27 Workshop-Cleaner 500 ml
15205005-27 Workshop-Cleaner 5 L
15205010-27 Workshop-Cleaner 10 L

Produse conexe:
15831001 Valva reglatoare canistra,
15841500 Pompa WPS 1500, 1,5 L
15841501 teava de prelungire pentru WPS 1500,
15842001 Pompa de pulverizare Standard,


