Spectra CLEAN ASW 455

Charakteristika: :

SPECTRA-CLEAN
ASW 455

Razantný priemyselný
čistič, koncentrát

Vysoko výkonný prostriedok. Veľmi silný a razantný odmasťovací
a čistiaci tekutý koncentrát. Vysoká účinnosť je daná optimálnou
kombináciou tenzidov, alkalických solí a špeciálnych rozpúšťadiel.
Prostriedok je určený pre profesionálne použitie. Doporučujeme test na
lakované a farbené povrchy. NEDOPORUČUJE sa používať na
HLINÍKOVÉ POVRCHY
Oblasti použitia :

Prípravok sa používa k čisteniu a odmasťovaniu všetkých povrchov
odolávajúcich éterom. Riedenie závisí na znečistení a druhu povrchu

Rýchločistič, sprej

Výhody a využitie:

Odmastenie a čistenie všetkých druhov znečistených povrchov alebo
súčasťou z materiálov odolávajúcim éterom. Odstránenie zastaraných
a zapečených zbytkov olejov a tukov, brzdových kvapalín a silikónov,
jednoduchých voskových konzervácií a separačných náterov, lepidiel,
tesniacich materiálov a iných elastomerných usadenín...
Aplikácia:

Prípravok môže byť použitý hlavne pre strojné aplikácie. Je vhodný do
tlakových ostrekovačov. Používa sa k čisteniu a odmasťovaniu všetkých
povrchov odolávajúcim éterom. Riedenie závisí na znečistení a type
povrchu, pohybuje sa od 1:3 pre hrubé a usadené nečistoty až do 1:100 pri
priebežnom odstraňovaním nečistôt . Účinnosť možno zlepšiť vyššou
teplotou roztoku ( až 50° C), vyšším tlakom (postrek), mechanickým
pôsobením ( kartáče ) a dobou pôsobenia (3-5 min.). Pred prvou
aplikáciou doporučujeme najskôr vyskúšať odolnosť ošetrovaných
povrchov. V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii naši technici .
Doplňujúce informácie :

Balenie:
- kanister 10 litrov
- kanister 25 litrov
- sud 200 litrov
Údaje v tomto výtlačku zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a obsiahlym skúškam a skúsenostiam. Pri rozmanitosti užívateľských možností a technických
daností môžu však vzniknúť pokyny pre aplikáciu, ktoré nie sú prenosné v jednotlivých prípadoch, preto nemôžu byť z tohoto dôvodu odvodzované žiadne
záväzky alebo nároky na záruku. Ručenie za vhodnosť našich produktov pre určité použitie, rovnako ako za určité vlastnosti týchto produktov preberáme len
vtedy, pokiaľ to
bolo v jednotlivom prípade písomne prisľúbené. V každom prípade sú oprávnené nároky na záruku bezchybnej dodávky a eventuálne náhradnej dodávky
chybného
tovaru, pokiaľ by zlyhalo vylepšenie, viazané len na vrátenie kúpnej ceny. Všetky ďalšie nároky, hlavne ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené. Pred
použitím musia byť vykonané vlastné pokusy. Zmeny sú vyhradené v rámci vývoja – ®registrovaná značka tovaru.
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