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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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Elektro Temizleyici Sprey

Elektro Temizleyici elektronik kontakların oksidasyon ve sülfit
kaplamasını hızlı ve etkin şekilde giderir

Elektro-Temizleyici Sprey her türlü kirli ya da paslanmış kontaklar
için hızlı ve etkili temizlenmesi ve yağdan arındırılması için kullanılır.

Yüksek saflıkta solventler ile özel formülü oksit ve sülfit katmanları,
yanma artıkları yada teknik elektrikli veya mekanik parçaları
üzerinde, aletler, ölçekler, araçlar, teraziler, şarterler, sensörler ve
diğerleri gibi, reçineli veya isli toz biriktirme durumlarında kullanılır.

Elektro-Temizleyici gerilim düşümünü azaltır ve elektrik iletkenliğini
artırır. Sızıntıya neden olabilir, kirlilik kaldırılır.

Düşük viskozite ve yüzey gerilimi özelliğinden dolayı Elektro-
Temizleyici ince kanallara ve sütunlara da girer ve orda kendi derin
temizlik etkisi açılabilir.

Elektro-Temizleyici metallere, plastik maddelere, elastomerlere,
boya ve kaplamaya karşı tarafsızdır.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler artıksız buharlaşma

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

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:
11220500-39 Elektro Temizleyici Sprey 500 ml


