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Rychločistič

čisticí a odmašťovací prostředek pro citlivé oblasti

Rychločistič má NSF certifikát pro potravinářskou
oblast, může být použit jako čistící a odmašťovací
prostředek pro odstraňování znečištění způsobeným
údržbou a pro odstranění lepidel v
potravinářském a nápojovém průmyslu a ve
farmaceutickém a chemickém průmyslu.
Rychločistič se používá k čištění a odmašťování
povrchů, které jsou lepené nebo utěsněné WEICON
lepidly a tmely nebo jež by měly být povrstveny
WEICON kovy ve spreji.
Rychločistič je pH -neutrální, materiálově kompatibilní
a může být použit na rozdílných materiálech jako
jsou kovy, skla, keramika, většině gum a plastech.
Vzhledem ke svému speciálnímu složení a
následné registraci NSF může Rychločistič přispět ke
zlepšení bezpečnosti a ochraně zdraví.

Technické údaje
Zápach rozpouštědlo
Parametry                                                          NSF A1 schváleno

Skladovatelnost     24 měsíců
Odstín   bezbarvý
Bez obsahu AOX*        Ano
Teplotní odolnost                                                       -10 až +50 °C

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné
dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické,
toxikologické a ekologické údaje a předpisy
uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:
70102.068 Rychločistič 500 ml

Příslušenství:
70102.091 Hlavice Double-Nozzle

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.ww
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Rychločistič

čisticí a odmašťovací prostředek
pro citlivé oblasti

Rychločistič má NSF registraci pro potravinářskou
oblast, může být použit jako čistící a odmašťovací
prostředek pro odstraňování znečištění způsobeným
údržbou a pro odstranění lepidel v
potravinářském a nápojovém průmyslu a ve
farmaceutickém a chemickém průmyslu.
Rychločistič se používá k čištění a odmašťování
povrchů, které jsou lepené nebo utěsněné WEICON
lepidly a tmely nebo jež by měly být povrstveny
WEICON kovy ve spreji.
Rychločistič je pH-neutrální, materiálově kompatibilní
a může být použit na rozdílných materiálech jako
jsou kovy, skla, keramika, většině gum a plastech.
Vzhledem ke svému speciálnímu složení a
následné registraci NSF, může Rychločistič přispět ke
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Technické údaje
Zápach  rozpouštědlo
Skladovatelnost          12 měsíců
Parametry                                                          NSF A1 schváleno
Odstín    bezbarvý
Bez obsahu AOX*         Ano
Teplotní odolnost     -10 až +50 °C
Vhodné pro použití s                                    WSD 400 a WPS 1500
*AOX =  adsorbovatelné organické halogeny (sloučeniny chloru,
bromu a jodu)

Skladování
Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte
před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota
nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na
chladném a odvzdušněném místě. Skladujte na
suchém místě.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné
dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické,
toxikologické a ekologické údaje a předpisy
uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:
70103.094 Rychločistič 5l
70103.095 Rychločistič 10l
70103.120 Rychločistič 28l
Příslušenství:
70103.063 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064   Sada 4 hlavic pro WSD 400,
70103.062 WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065 Dávkovací kohout ke kanytru, 5 L & 10 L
70103.066 Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061 Prodloužení pro WPS 1500,
70103.067   Ruční rozprašovač,

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikaceww
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