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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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Lichid curatare suprafete

Tratarea prealabila a suprafetelor de lipit

WEICON curatarea suprafetelor este utilizat pentru curatarea si
degresarea suprafetelor care urmeaza sa fie imbinate si lipite cu
adezivii si etansantii WEICON.

Lichidul WEICON curatarea suprafetelor poate fi aplicat pe
materiale precum metalul, sticla, ceramicele si majoritatea
materialelor plastice.

Lichidul de curatarea suprafetelor poate fi utilizat de exemplu,
pentru curatarea si degresarea pieselor de masini in timpul
lucrarilor de intretinere.

Date tehnice

Miros lamaie

Termen de valabilitate 24 luni

Caracteristici se evapora fara urme

Culoarea fara culoare

AOX frei da

Poate fi utilizat cu WSD 400 si WPS 1500

IMPA-Cod 551564/65/66

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:
15207001 Lichid curatare suprafete 1 L

15207005-27 Lichid curatare suprafete 5 L
15207010-27 Lichid curatare suprafete 10 L

Produse conexe:
15810001 Adaptor pentru WSD 400,
15811002 Set de valve de pulverizare pentru WSD 400,
15811400 Recipient de spray sub presiune WSD 400,
15831001 Valva reglatoare canistra,
15841500 Pompa WPS 1500, 1,5 L
15841501 teava de prelungire pentru WPS 1500,
15842001 Pompa de pulverizare Standard,


