Technický list

Čistič AIII s pomalým odparem

sprej 400 ml

B7513

Sprej s třídou hořlavosti AIII , zcela odpařitelný

Rozsah
použití:

Způsob
aplikace:

Vlastnosti
výrobku:

Pro rozpouštění minerálních, živočišných a rostlinných olejů, tuků, sazí, živice,
dehtu, asfaltu, vosků, přírodních pryskyřic, mnoha umělých pryskyřic. I ke
spolehlivému rozpouštění starých a zatvrdnutých znečištění, jako zaschlých a
zpryskyřičnělých olejů, tuků, usazenin nafty atd.
Aplikujte plným střikem na čištěné součásti a místa ze vzdálenosti 15 – 25 cm.
Přitom se již odplaví velká část znečištění. Nechte dále na povrchu působit, a poté
rozpuštěná znečištění setřete hadrem nebo papírovou utěrkou.
V závislosti na intenzitě a druhu znečištění se postup musí případně zopakovat.
Nestříkejte na horké motory ani jiné horké součásti.
Před upotřebením vždy otestujte na vhodnost a snášenlivost s čištěnými materiály.
___________________________________________________________________
neobsahuje žádné halogenové uhlovodíky – vyrobený z rozpouštědel
s malým obsahem aromátů třídy AIII, beze zbytku se odpařuje
používání se doporučuje všude tam, kde se z bezpečnostních důvodů
nepoužívají nebo nesmí používat potencionálně nebezpečná rozpouštědla,
a kde se požaduje „čistič AIII“, s pomalým bezpečným odparem
vynikající schopnost rozpouštění minerálních, živočišných a rostlinných olejů
a tuků a dále sazí, živice, dehtu, asfaltu, vosků, přírodních pryskyřic, mnoha
umělých pryskyřic atd.
spolehlivé rozpouštění i starých znečištění jako zatvrdnuté a
zpryskyřičnělé oleje, tuky, usazeniny nafty atd.
vydatný i úsporný při používání
čistič podle třídy A III (Vyhlášky o hořlavých kapalinách – VbF)
účinný zejména na plochách, kde může déle působit
pro urychlení odpaření setřít i s nečistotami hadrem nebo papírovou

utěrkou

Použití:

Bezpečnostní
pokyny:

odpařuje se beze zbytku
___________________________________________________________________
univerzální bezpečný rozpouštědlový čistič ve spreji pro autodílny,
průmyslové provozy, úklidy budov, instalatéry, stavební, lesní a zemědělské
podniky atd.
používání při montážních pracích a na stavbách, kde je zapotřebí univerzální
čistič pro mnoho oblastí použití
ideální pro čištění a odmašťování součástek před montáží
na čištění motorů, agregátů, strojních součástí, stavebních strojů atd.
vhodný také pro přípravu ploch, které se mají lakovat nebo slepovat
___________________________________________________________________________
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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