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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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Etiket Çıkartıcı

Özel spatula dahil

WEICON Etiket Çıkartıcı akrilat ve kauçuk bazlı basınca hassas
yapıştırıcıların etiketlerini ve kalıntılarını hızlı ve kolay bir şekilde
söker. Etiket Çıkartıcı cam, metal, ahşap, folyo ve plastik yüzeyler
için uygundur.

WEICON Etiket Çıkartıcı etiketleri, fiyat etiketlerini (ör; yanlış
etiketler), adres ve ürün etiketleri, tanıtım etiketleri ve etiket
kalıntılarını kolay ve güvenli bir şekilde temizler. Aynı zamanda
araba ön camındaki yol harcı etiket kalıntılarını, süsler ve folyo
kalıntılarını da temizlemektedi.

Teknik bilgiler

Koku Narenciye

Özellikler kağıt ve folyo etiketleri özel sıpatula ile söker

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

İşleme
Etiketi dolgun şekilde püskürtünüz, ykl. 1 dk etkisi altında
bırakınız ve yavaşça sökünüz. Zorlayıcı kalıntılarda uygulamayı
tekrarlayınız, mümkünse ekinde bulunan spatula yardımı ile
mekaniksel yöntemler ile sökünüz. Ardından tekrar püskürtünüz ve
bir bez ile ardından siliniz. Etiketleri tekrardan yapıştırmak sorunsuz
mümkün olacaktır, çünkü Etiket Çıkartıcı kalıtısız buharlaşacaktır.

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:
11206500-39 Etiket Çıkartıcı 500 ml

Aksesuarlar:
10953001 İşleme spatulası, kısa
10953003 İşleme spatulası, uzun


