Spectra-Cleaner TW 355
Charakteristika: :

Spectra-Cleaner TW
355

Razantný vodou riediteľný tekutý čistič s regulovaným pH, predstavuje
optimálnu rovnováhu medzi cenou a úžitkovou hodnotou. Produkt je dodávaný ako
vysoko výkonný koncentrát s maximálne potlačenou penivosťou. Je určený
predovšetkým pre profesionálne priemyslové použitie. Biologicky odbúrateľný
neobsahuje pevné častice ani nebezpečné výpary
Oblasti použitia :

Priemyselný nepenivý
odmasťovač,koncentrát
Rýchločistič, sprej

Prostriedok využiteľný v mnohých oblastiach priemyslovej údržby, napr:
automobilových dielov, zváracích prípravkov a iných kovových súčiastok.
Vzhľadom k potlačenej penivosti, doporučovaný ako náplň do odmasťovacích
kúpeľov. Výborná schopnosť odmastenia rôznych materiálov v priemysle, dielňach
a prevádzkach ... .
Výhody a využitie:

Úsporný vďaka vysokej odmasťovacej schopnosti aj pri štandartných teplotách
okolo 25° C – úspora energie predhrievania. Odmastenie všetkých druhov
znečistených povrchov alebo komponentov z rôznych materiálov, napr: kov,
keramika, sklo…. Odstánenie zastaralých a zpryskyricovaných zbytkov olejov a
tukov, rušivých zbytkov kvapalín a ropných produktov.
Aplikácia:

Produkt možno použiť pre ručné a strojné aplikovanie (rozprašovače, umývacie
vane, automatické nástreky) vo všetkých oblastiach priemyslu. Možnosť riedenia
závisí na znečistení a druhu povrchu. Doporučené riedenie sa pohybuje od 1:2 pre
hrubé a zájdené nečistoty , až po 1:30 pre náplne do odmasťovacích vaní a základnu
údržbu. Naneste a nechajte pôsobyť, opláchnite vodou, alebo po krátkej dobe pretrite
handričkou. Môže byť použitý aj pre vysokotlakové zariadenia. Účinnosť možno
zlepšiť vyššou teplotou roztoku (až 50° C), vyšším tlakom (postrek), mechanickým
pôsobením (kartáče) a dobou pôsobenia (5-10 min). Po odmastení povrch opláchnuť
a prípadne nakonzervovať. Pred prvou aplikáciou doporučujeme najskôr vyskúšať
odolnosť ošetrovaných povrchov. V prípade ďalších otázok su 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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