Technický list

PROFICLEAN SPRAY 500 ml

80-08

Profesionální odmašťovací a rychločistící sprej s rychlým odparem
pro použití v průmyslové výrobě a údržbě
Rozsah
použití:

Profesionální čistič k rychlému a dokonalému odmaštění a čištění
součástí od olejů, tuků, vosků a dílenského šmíru ve všech
průmyslových odvětvích. Ideální produkt pro přípravu povrchů
před lepením a následnými povrchovými úpravami. Po použití
nezanechává žádné stopy.
_______________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte přímo na čištěné místo nebo plochu ze
vzdálenosti cca. 20 cm a nechte krátce působit. Rozpuštěné tuky
a nečistoty následně setřete suchou čistou textilií. Při velmi
silném znečištění je vhodné uvolnit nežádoucí silnou vrstvu
nečistot kartáčem a postup aplikace opakujte.
_______________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

PROFICLEAN SPRAY se používá k odstranění silných mastnot,
vosků, zbytků polymerů a plastů, asfaltu, zbytků těsnících hmot a lepidel z
kovových povrchů, skla a keramiky.







účinný odmašťovač s pomalým bezezbytkovým odparem
obsahuje 97% účinných látek
nahrazuje většinu agresivních neekologických prostředků
nezpůsobuje korozi kovových povrchů
vhodný pro použití při zpracování plastů
může narušit některé plasty, kůži a lakované povrchy

___________________________________________________________________________

Použití:






ideální pro odmašťování před lakováním a lepením
vhodný pro čištění elektrických a elektronických součástí
efektivní při čištění pracovních prostorů vstřikovacích forem
vysoce efektivní pro závěrečné přípravy povrchů před lepením
gumových, silikonových a plastických hmot
 vhodný k čištění brzdového obložení, spojky, válců, benzinových a
olejových pump, ložisek, karburátorů, pružin, brzd atd.
 zvláště vhodný v oblasti údržby a oprav motorových vozidel
a jiných strojů, pro čištění součástek brzdných systémů, spojek apod.
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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