
Spray întret, inere inox A7

Nonfood Compounds

Program Listed A7

Registration 165294

Curăt,are, îngrijire s, i protect, ie în domenii sensibile.

Spray-ul de întret, inere inox WEICON are o la bază o formulă
specială pentru curăt,area, protect, ia s, i îngrijirea suprafet,elor
din inox mat sau lucios putând fi utilizat în domenii sensibile.
Acest spray special poate fi utilizat în industria alimentelor
s, i a băuturilor, în cantine s, i bucătării precum s, i industria
farmaceutica s, i cea medicală. Spray-ul det, ine agrementare
NSF (A7) ceea ce permite utilizarea în în zonele de procesare
a alimentelor. Acesta înlătură petele s, i amprentele, reduce
oxidarea s, i coroziunea, curăt,ă chiar s, i suprafet,e mai mari,
fără a lăsa urme, creând un strat protector de lungă durată
cu proprietăt, i hidrofuge. Are efect antistatic s, i aderă chiar s, i
la suprafet,e verticale.

Date tehnice
Miros aproape fără miros
Culoare fără culoare, transparent
Proprietăt, i specifice antistatic
Rezistent,a la temperatură -5°C s, i +200°C
Termen de valabilitate: 24 luni

Mod de aplicare
Agitat, i bine înainte de utilizare. Aplicat, i Spray-ul de întret, inere
inox de la o distant,ă de aprox. 20 cm într-un strat subt, ire
s, i uniform s, i apoi frecat, i us,or cu o lavetă uscată s, i
moale. S, terget, i murdăria cu o lavetă. În cazul unei murdării
persistente permitet, i să act, ioneze timp de 30 de secunde.
Produsele nu trebuie să intre în contact cu alimentele.

Depozitare
Recipient sub presiune. A se proteja de razele directe ale
soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc
+50°C.

Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.ro).

Accesorii
11953058 Double Nozzle, 1 buc

Mărimi disponibile
11591400 Spray întret, inere inox A7, 400 ml, fără culoare,

transparent

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft Nm
x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Spray-uri tehnice

Îngrijire s, i protect, ie

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor
individuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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