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Temizlik
Maddelerine
Genel Bakış
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Temizleyici Sprey S
Kalıntı
Bırakmadan
Buharlaşma

• Cam, seramik,birçok plastik ve tüm
metaller için temizleyici ve yağ çözücü
• Kalıntı bırakmadan buharlaşır

Güçlü Temizleyiciler

Alm a

Silikon Ve Yapıştırıcı (Conta) Sökücü
• Metal, ahşap, cam, seramik,polietilen ve polipropilen
• K
 arbon birikintilerini, boyaları ve verniklerin
yanı sıra yağlar, reçineler, gresler ve katran
• Kürlenmiş siyanoakrilatlar ve anaerobik
yapıştırıcılar,Her türlü yapışkan
artıklarını bile temizler





400 ml
11202400

500 ml
11202500

Yüzey Temizleyicisi
Kalıntı
Bırakmadan
Buharlaşma

Endüstriyel Temizleyicisi
• Gres, yağ, kurum ve diğer kirleticileri ve
artıkları temizler

• Y
 üzeyleri temizlemek ve yağdan arındırmak için,
metal, cam, seramik ve çoğu plastik gib

Nonfood Compounds
Program Listed K1/K3
Registration 159895

• Makine ve plastik parçaları ve metal
yüzeyleri temizler

• Yapıştırma yüzeylerinin ön işlemi için uygundur
• Kalıntı bırakmadan buharlaşır

• Yiyecek ve içecek endüstrisi içinNSF-K1 / K3 onayı


400 ml

11207400
150 ml
11207150



500 ml
11215500

Parça ve Montaj Temizleyici

nme nok
vle
> +60°C

Fl a

Kalıntı
Bırakmadan
Buharlaşma

ı
tas

Ale

Plastik Temizleyici

s h p oint

• Parlama noktası yüksek özel olarak
geliştirilmiş temiz leyici (> +60°C) aktif bileşen

• Hassas yüzeyler için temizleyici ve yağ çözücü
• Kalıntı bırakmadan buharlaşır

• K
 aba, yağlı, reçineli ve yağlı toprakların
giderilmesi için uzun reaksiyon süresi





500 ml
11204500

500 ml
11201500

Citrus Temizleyici

neutra
l

pH

Hızlı Temizleyici

Professional

Quality

- n e utr a

l

pH

• C
 itrus kabuklarından oluşan ekstraklar bazlı
temizleyici

• Hassas alanlar için temizleyici ve yağ çözücü

• Y
 apışkan artıklarını, yağ, gres, reçineyi kolayca
temizler ve katran toprakları,yağlayıcılar ve aynı
zamanda kauçuğu artıklar ve lastik aşınması.

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 156578

• Gıda sektörü için NSF-A1 kaydı
• pH nötr ve malzeme dostu
• İşyeri güvenliğini artırmak için optimize edilmiştir

(ayrıca kalemler, kalemler, keçeli kalemler ve kalıcı kalemlerin
neden olduğu lekeleri çıkarmak için de uygundur)





500 ml
11212500

400 ml
11217400

Metal-Fluid

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 135124

Multi Köpük

• M
 at ve parlatılmış metal yüzeylerin bakımı,
korunması ve temizliği

• K
 alıntı bırakmayan temizlik için güçlü üniversal
temizleyici

• S
 eramik, ahşap, cam ve plastikleri de korur ve
temizler

• E
 kolojik olarak nötr, biyolojik olarak
parçalanabilir, fosfat ve formaldehit içermez
ve aşındırıcı ve yakıcı katkılardan arındırılmı

• NSF-A7, Gıda sektörü için C1 kaydı
400 ml





400 ml
11200400

Köpük Temizleyici

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 157612

• S
 uya dayanıklı yüzeylerin temizlenmesi ve
yağdan arındırılması ve plastik, cam ve tekstil
yüzeylerdeki lekelerin çıkarılması için uygundur
• Gıda sektörü için NSF-A1 kaydı
• İşyeri güvenliğini artırmak için optimize edilmiştir



400 ml
11209400

Hassas Temizleyiciler

11580400

Double Nozzle
WEICON sprey püskürtme kafası Ulaşılması
zor yerlerde tam dozaj için çok işlevli  45‘ten
fazla alan için uygundur.



Aksesuarlar
11953058

Spesiyal Temizleyiciler
Ekran Temizleyici

pük bazlı
kö

Vizör Temizleyici

Professional

o

fo a

is

Quality

n

m ba

s

• H
 assas plastik ve cam yüzeylerin temizliği
ve bakımı için

• Y
 üksek aktif organik çözücülere
dayalı özel temizleyici
• H
 assas plastik ve cam yüzeylerin temizliği ve
bakımı için

• İz bırakmayan
• Antistatik ve yansıma önleyici

• Kir, toz,böcek yağ ve nikotin kaynaklı kirleri temizler



200 ml
11208200

Elektro Kontak Temizleyici



200 ml
11211200

Kalıp Temizleyici

• K
 irlenmiş veya paslanmış kontakların hızlı
ve etkili bir şekilde temizlenmesi ve yağdan
arındırılması için özel temizleyici

• y üksek aktif organik çözücülere
dayalı özel temizleyici

• O
 ksit / sülfit tabakalarını, yanma artıklarını ve
reçineli veya kurumuş toz birikimlerini giderir

• b
 almumları, silikonları, yağları, kürlenmemiş PUR
kalıntılarını ve diğer kirleri etkin şekilde temizler

• Voltaj düşüşünü azaltır ve elektrik iletkenliğini arttırır





500 ml
11203550

400 ml
11210400

Brülör Temizleyici

Fren Balata Temizleyici

Kalıntı
Bırakmadan
Buharlaşma

• B
 rülör parçalarından farklı tipteki kirleri çıkarmak
için uygundur
• B
 rülör Temizleyici, patlama bağlantıları ve
yönlendirme plakalarında, fan tekerleklerinde ve
iç yuvalarda, ateşleme elektrotlarında vs. kullanılabilir

Kalıntı
Bırakmadan
Buharlaşma

• Motorlu taşıt sektörü için üniversal temizleyici
• M
 etalleri, camları ve pek çok şeyi temizler
plastikler hızlı ve kolay
• Yağlı ve yağlı kirleri ve artıkları temizler





500 ml
11205500

500 ml
11203500
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