Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

Για γενική χρήση
Ήπιος και αποτελεσματικός
γρήγορος καθαρισμός
Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες.
Απομακρύνει τόσο τους
λιπαρούς, όσο και τους
υδατοδιαλυτούς ρύπους
Δεν αφήνει λεκέδες ή ίχνη επάνω
σε γυμνές μεταλλικές ή γυάλινες
επιφάνειες
Το προϊόν εξατμίζεται μετά από λίγη
ώρα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Κωδ. αρ.

0893 223 500

Τεμ./Συσκ.

12/1

Περιεχόμενο

500 ml

Χρώμα

Διάφανο
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Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για τον καθαρισμό πλαστικών
επιφανειών πριν τη βαφή/αστάρωμα ή
τη συγκόλληση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προκαθαρισμού για
την τοποθέτηση μεμβρανών σε οχήματα,
καθώς και ως σπρέι ελέγχου για την
προετοιμασία οχημάτων (γυάλισμα).
Αφαιρεί υπολείμματα από κολλητικές
ταινίες, ετικέτες, ασφαλτικά υλικά, λίπη,
ρητίνες, μελάνι, υπολείμματα υλικών
συγκόλλησης και συλλιπασμάτων, νωπά
υπολείμματα αφρού PU, καθώς και
σκληρούς ρύπους και ακαθαρσίες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς
ηλεκτρονικών, μικρομηχανολογικών και
οπτικών εφαρμογών. Π.χ. για τον καθαρισμό συσκευών με οπτικούς φακούς,
κεφαλών ανάγνωσης και εγγραφής,
οργάνων ακριβείας, τυπωμένων κυκλωμάτων, κατόπτρων και γυαλιστερών
μεταλλικών επιφανειών.

Οδηγίες
Στις ανθεκτικές επιφάνειες ψεκάστε
απευθείας επάνω στο σημείο που θέλετε
να καθαρίσετε και σκουπίστε με ένα
μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδι. Στις ευαίσθητες επιφάνειες
ψεκάστε επάνω στο πανί και σκουπίστε
με αυτό την επιφάνεια.
Σημείωση
Πριν από τη χρήση σε ευαίσθητα
πλαστικά ή επιφάνειες, ελέγξτε τη
συμβατότητα του καθαριστικού σε ένα
μη ορατό σημείο.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να
διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών, αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και
επεξεργασίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη
πελατών δίνει τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η
συμβούλευση περιλαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς
αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
και εξελίξεων.

