Technický list

Spectra-CLEAN MC 101

Charakteristika
Spectra-CLEAN MC 101 je rychle odpařující se čisticí
prostředek vhodný k odmaštění všech typů povrchů
v průmyslu, dílnách, hobby a domácnostech. Moderní
odmašťovač s vylepšenou tryskou díky níž se produkt
dostane i do těžko přístupných míst. Rozpouští tuky, vosky,
oleje, úsad od brzdových kapalin, silikonů, zbytků základních
nátěrů, lepidel a těsnění. Doporučujeme před použitím
vyzkoušet odolnost a snášenlivost čištěného materiálu.

Oblasti použití
Univerzální použití
V průmyslovém odvětví
Dílnách
Domácnostech

Výhody a využití
Efektivní - velmi dobrý smáčecí efekt
Velmi silná tryska zvyšující efekt čištění v těžko přístupných místech
Velmi rychle odparný
Odmašťuje rychle a účinně
Vhodný pro vysoce leštěné nástroje, nezanechává šmouhy
Vhodný pro různé materiály
Rozpouští spálené tuky, vosky a oleje
Jednoduchá aplikace pomocí spreje

Aplikace
Slovenské zastúpenie:

Před použitím dobře protřepejte. Na čištěnou část
nastříkněte tenký film, nechejte krátce působit a setřete
suchou látkou/hadříkem. Očištěné díly je nutno po čištění
nakonzervovat vhodnými prostředky.
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Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti
uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné
v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku.
Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen
tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku
bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na
vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím
musí být provedeny vlastní pokusy.
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Skladování
Při pečlivém skladování v suchu a při pokojové teplotě v uzavřeném
originálním balení cca. 12 měsíců (volné zboží) a 24 měsíců (sprej) od
data výroby.

Balení
Sprej

600 ml (12 ks v kartonu)
5 l kanystr
25 l kanystr

Číslo výrobku:

SPCL101006

Další informace, jako např. skladování, manipulace,
označení nebezpečnosti převezměte, prosím
z bezpečnostního listu.

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky
Zbytky produktu i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě
určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů, nebo předat k odstranění odborně způsobilé osobě dle zákona
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Recyklovat nebo skládkovat podle platných právních úprav. Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového
odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM.

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba
Dodržovat úřední předpisy pro skladování obalů na stlačený plyn. Chránit před žárem a slunečními paprsky. Nejvhodnější
teplota pro skladování je 18 – 25°C. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečními paprsky a teplotami nad 50°C. I po
aplikaci neotvírat násilím ani spalovat. Nestříkat proti otevřenému ohni ani na žhnoucí předměty. Z blízkosti produktu
odstranit zápalné zdroje – nekouřit. Nepřevážet uvnitř osobních aut. Dbát skladovacích předpisů pro aerosoly.
Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.
Záruční doba 2 roky ode dne výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem a sluncem!

Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.
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