Spectra - CLEAN TAW 357

Charakteristika:

SPECTRA-CLEAN
TAW 357

Čistič lakovaných povrchov
priemyselných podláh,
koncentrát
Rýchločistič, sprej

Vysoko výkonný moderný čistiaci koncentrát vyvinutý predovšetkým pre
odstránenie gumových šmúh, olejov, tukov a špiny zo znečistených
priemyselných podláh. Produkt nahrádza nevhodné produkty na báze
benzínových a ropných frakcií. Je predovšetkým pre priemyselné
použitie. Biologicky odbúrateľný, neobsahuje pevné častice ani
nebezpečné výpary.
Oblasti použitia:

Univerzálny prostriedok využiteľný v mnohých oblastiach, napr: farbené
a lakované priemyslové podlahy, automobilové diely, priemyslové stroje,
korby a nástavby nákladných a stavebných vozidiel, obrábacie stroje...
Výborná schopnosť odmastiť rôzne druhy materiálov používaných
v priemysle, dielňach a prevádzkach.
Výhody a využitie:

Čistenie všetkých druhov znečistených povrchov alebo súčastí z rôznych
materiálov, napr: kov, keramika, plasty sklo, lakované povrchy ...
Odstránenie zastaraných a zapečených zvyškov olejov a tukov, rušivých
zvyškov brzdných kvapalín gumových šmúh, popolčeka ...
Aplikácia:

Produkt možno použiť pre ručné i strojné aplikácie (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 hrubú a zájdenu nečistotu až
po 1:50 pre základnú údržbu. Naneste, nechajte pôsobyt a zotrite vodou
alebo po krátkej dobe handrou. Môže byť použitý aj pre vysokotlaké
zariadenie. Účinosť 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
vyskúšat odolnosť ošetrovaných povrchov. V prípade ďalších otázok sú
Vám k dispozícii naši technici.
Doplňujúce informácie :

Balenie:
- kanister 10 litrov
- kanister 25 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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