Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
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čistič a odmašťovač na bázi extraktů citrusové kůry
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Citrusový čistič

WEICON Citrusový čistič je univerzální čistič na
bázi alkoholu a výtažků z citrusové kůry.

WEICON Citrusový čistič využívá dezinfekční
účinek díky vysokému obsahu isopropylu, a tím
podporuje čištění a dezinfekci povrchů. Univerzální
čisticí prostředek lze použít v různých
průmyslových odvětvích a řemeslech, při výstavbě a
montáži oken, ve veřejných institucích, v dopravních
prostředcích, ve stavebních firmách i v okolí domů.
Čistí širokou škálu materiálů, jako jsou kovy a plasty,
sklo, keramika a natřené povrchy *. WEICON
Citrusový čistič také poskytuje vynikající výsledky a
vysokou účinnost v základní hygieně a při dalších
podpůrných hygienických postupů, při čištění často
používaných ručních nástrojů a při odstraňování skvrn
způsobených tužkami, kuličkovými pery a fixy.

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:
70102.063
Citrusový čistič 400 ml
Příslušenství:
70102.091
Hlavice Double-Nozzle

Technické údaje
Zápach
Obsah isopropanolu
Parametry
Skladovatelnost
Odstín

citrus

> 75 %

odpařuje se beze zbytku
24 měsíců

bezbarvý
Ano

ww

Bez obsahu AOX*

w.

* Z bezpečnostních důvodů je třeba předem
zkontrolovat kompatibilitu materiálu na skrytém místě.

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.

TMR s.r.o.
Mniší 160, 742 21 Kopřivnice

e-mail: info@spreje.cz
tel.: 602 725 634

www.spreje.cz
www.racny.cz

WEICON Citrusový čistič je univerzální čistič na
bázi alkoholu a výtažků z citrusové kůry.

WEICON Citrusový čistič využívá dezinfekční
účinek díky vysokému obsahu isopropylu, a tím
podporuje čištění a dezinfekci povrchů. Univerzální
čisticí prostředek lze použít v různých
průmyslových odvětvích a řemeslech, při výstavbě a
montáži oken, ve veřejných institucích, v dopravních
prostředcích, ve stavebních firmách i v okolí domů.
Čistí širokou škálu materiálů, jako jsou kovy a plasty,
sklo, keramika a natřené povrchy *. WEICON
Citrusový čistič také poskytuje vynikající výsledky a
vysokou účinnost v základní hygieně a při dalších
podpůrných hygienických postupů, při čištění často
používaných ručních nástrojů a při odstraňování skvrn
způsobených tužkami, kuličkovými pery a fixy.
* Z bezpečnostních důvodů je třeba předem
zkontrolovat kompatibilitu materiálu na skrytém místě.
Technické údaje

citrus

Skladovatelnost
Parametry

> 75 %

12 měsíců

pro citlivé plastové povrchy

Odstín

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:
70103.089
Citrusový čistič 5 L
70103.090
Citrusový čistič 10 L
70103.121
Citrusový čistič 28 L

Příslušenství:
70103.063
70103.064
70103.062
70103.065
70103.066
70103.059
70103.061
70103.067
70103.068

Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
Sada 4 hlavic pro WSD 400,
WSD 400 Tlaková nádoba,
Dávkovací kohout ke kanytru, 5 L & 10 L
Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
Prodloužení pro WPS 1500,
Ruční rozprašovač,
Ruční rozprašovač "Speciál",

bezbarvý

Bez obsahu AOX*
Vhodné pro použití s
IMPA-Code

Ano

WSD 400 a WPS 1500

551585/86/87

adsorbovatelné organické halogeny (sloučeniny chloru,
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*AOX =

w.

Zápach
Obsah isopropanolu

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.
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Univerzální čistič na bázi extraktů z citrusové kůry
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Citrusový čistič

bromu a jodu)

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.

TMR s.r.o.
Mniší 160, 742 21 Kopřivnice

e-mail: info@spreje.cz
tel.: 602 725 634

www.spreje.cz
www.racny.cz

