
Teknik Bilgi Formu
Değiştirme tarihi:27.08.2020 - Sayfa1/1

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

Endüstriyel Temizleyici

Yüksek verimli% 95 aktif içerikli güçlü özel temizleyici

WEICON Endüstriyel temizleyici bir çok yüzeğin temizlenmesinde
kullanılabilir. Kalıntı bırakmadan tamamen temizler, yağdan arındırır
ve buharlaşır. Endüstriyel temizleyici gresi, yağı, kurum ve diğer kir
ve kalıntılarını temizler. Ürün; metaller, cam ve çok sayıda plastik
gibi birçok yüzeyi hızlı ve zahmetsizce temizler. Sahip olduğu NSF
belgesi sayesinde gıda işletmelerinde ve bu serfitikaya ihtiyacı olan
tüm işletmelerde kullanıma uygundur.

Endüstriyel temizleyici çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Örn;
Plastikler, kauçuk malzemeler veya toz boya kaplı metal parçalar
gibi hassas yüzeyler için bile uygundur.

Endüstiyel temizleyici, yüksek basınçla sıkıştırılmış bir gaz maddesi
ile çalıştırılmaktadır. Sonuç olarak, aktif bileşen içeriği çok yüksektir.
(% 95'tir). Bu, temizleyicinin çok ekonomik olduğunu ve çok daha
fazla sayıda uygulama için kullanılabileceği anlamına gelir.

Teknik bilgiler

Koku solvent

Özellikler high performance, 95 % active ingredient content

Raf ömrü 24 Ay

Renk colourless

İşleme
Spray generously onto the part to be cleaned and allow to take
effect; wipe with clean cloth, if required. Repeat, if necessary.

Depolama
Pressurised container. Protect from direct sunlight and
temperatures above +50 °C.

Güvenlik ve Sağlık
When using WEICON products, the physical, safety-related,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Mevcut ambalaj boyutları:
11215500 Endüstriyel Temizleyici 500 ml


