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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Vizör Temizleyici

Yüksek aktif organik solvent bazlı temizleyici

WEICON Vizör Temizleyici hassas plastik ve cam yüzeylerin
temizliği ve bakımı için özel temizleyicidir. Antistatik ve yansıma
önleyicidir, parlaklığı azaltır ve görüntüyü düzeltir.

WEICON Vizör Temizleyici hiçbir iz bırakmadan böcekler, kir, toz,
gres ve nikotinin nede olduğu kirlenmeleri hafifçe temizler.

Vizör Temizleyici tüm vizörler, kaynaklama yüz siperleri, koruyucu
gözlük, görüntü koruması, emniyet camı, CNC makinelerde,
yazıcılarda, tarayıcılardaki plastik gövdelerde ve tüm plastik ve cam
yüzeylerde kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler artıksız temizleme ve yüzeylere nötrlük

Raf ömrü 24 ay

Renk beyaz

ISSA-Kod 53.402.20

IMPA-Kod 45 08 06

İşleme
utuyu kullanmadan önce iyice çalkalayın. Vizör temizleyicisini
püskürtün ve yaklaşık 20 saniye boyunca bekletin, silin, tamam.
Hassas yüzeyler veya elektrikli cihazlarda temizleyiciyi yumuşak ve
hav bırakmayan bir bez üzerine püskürtün ve yüzeyi hafif baskı
uygulayarak temizleyin. Tüm İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayın.
Elektrik cihazların içine ulaşmamalı. Sadece kapalı ve soğumuş
cihazların üzerinde temizlik yapınız (fişi çekiniz).

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11211200-39 Vizör Temizleyici 200 ml


