Spectra-CLEAN ITW 353
Charakteristika:
Vysoko výkonný prostriedok, novej vývojovej rady čističov a odmasťovačov
doporučovaný pre šetrné čistenie a ošetrovanie plastových povrchov. Odolný
voči vode. Môže byť použitý tiež na ďalšie druhy povrchov.

Spectra-CLEAN ITW
Oblasti použitia :
353
Produkt vyvinutý pre čistenie plastových častí interiérov motorových vozidiel.
Doporučené pre odmastenie znečistených dielov od mazív, olejov a mastných
otlačkov prstov vo výrobách , montážach a údržbách. Ďalej vhodný pre čistenie
Čistič plastových povrchov žalúzií, slnečných clon atď. Výborná schopnosť odmastenia rôznych druhov
a interiérov vozidiel
povrchov materiálov používaných v priemysle, dielňach a prevádzkach
Rýchločistič, sprej

Výhody a využitie:
Odmastenie a čistenie všetkých druhov plastových povrchov, ale aj produktov
z iných materiálov ako: kov, sklo, keramika od rôznych druhov mastnôt, ako sú
oleje, tuky, mastné otlačky prstov…

Aplikácia:
Produkt možno použiť pre ručné a strojné aplikácie vo všetkých oblastiach
priemyslu. Naneste odmasťovač a zotrite po krátkej dobe čistou handričkou.
Účinnosť možno zlepšiť vyšším tlakom (postrek) a mechanickím pôsobením
(kartáče). Pred prvou aplikáciou doporučujeme najskôr vyskúšať odolnosť
ošetrovaných povrchov. V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii naši technici

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba:
Skladujte v suchých a tmavých skladoch při teplotách +5°C až 25°C
v pôvodných obaloch. Záručná doba 1 rok odo dňa výroby uvedeného na obale.
Chránte pred mrazom!!

Balenie:
-

podľa cenovej ponuky

Len pre profesionálne použitie! Na vyžiadanie bezpečnostný list.
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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