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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Elektro Kontak Temizleyici

Elektronik ve mekanik parçaları temizler ve yağlarından
arındırır

WEICON Elektro Kontak Temizleyici tüm kirlenmiş veya aşınmış
kontakları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek ve yağlarından
arındırmak için özel bir temizleyicidir.

Elektro Kontak Temizleyici elektronik ve mekanik parçaların
temizlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek saflıktaki
solventlere sahip özel formül oksit/sülfit katmanları, yanma artıkları
ve reçineli veya isli kirlenmeyi temizler.

WEICON Elektro Kontak Temizleyici voltaj kaybını azaltır ve
elektrik iletkenliğini artırır.İzleme akımına neden olabilecek kirlilik
temizlenebilir.

Elektrik makineler, ölçme aletleri, aletler, denge tartıları, anahtarlar,
sensörler ya da elektrik bağlantıları, kontaklar, röleler ve kontrol
panoları gibi elektroteknik veya mekanik parçalar üzerinde
kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler yüksek saflık dereceli solventler

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

ISSA-Kod 53.402.22

IMPA-Kod 450808

İşleme
Elektrik cihazlar üzerinde kullanmadan önce kablo bağlantısını
kesiniz ve cihazdaki elektrik gerilim geçene kadar bir kaç dakika
bekleyiniz. Temizlenecek olan parçayı 25-30 cm mesafeden dolgun
şekilde püskürtünüz. Elektro-Temizleyici çok çabuk buharlaşır ve
arkada kalıntı bırakmaz. Fırçalamak ve silmek temizleme etkisini
destekler. Cihazların çalıştırılması ancak itici maddenin ve temizlik
etki maddesinin tamamen havalanmasından sonra mümkündür.

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:
11210400-39 Elektro Kontak Temizleyici 400 ml


