
Čistič M

klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý

WEICON Čistič M čistí a odmašťuje všechny kovy, plasty,
pryž, sklo, keramiku, dřevo nebo lakované a povrstvené
povrchy. Je výkonný a přesný při čištění mastnoty, oleje,
pryskyřice, sazí, vosku, separačních činidel, formovacích
látek, chladicích maziv a také zbytků etiket a lepidel.
Čistič M je připraven k použití, rychleschnoucí, nehořlavý
a klasifikovaný jako zdravotně nezávadný. Použití čističe
je snadné a bezpečné. Lze jej použít například k čištění
a odmašťování strojních součástí a nástrojů. Speciální
složení ze speciálních povrchově aktivních látek a alkoholů
neobsahuje žádné silikonové odpěňovače, je nemastný
a významně tak přispívá k procesně bezpečnému čištění
součástí ve výrobních procesech.

Technické údaje
Odstín bezbarvá, průhledná
Hustota 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí ~ 40 °C
Hodnota pH 10,8
trvanlivost 12 mon.

Zpracování
- aplikujte Čistič M na čištěný povrch - nechte působit - setřete
čistým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo rounem - hotovo
V případě odolných nečistot může být zapotřebí delší reakční
doba. V případě potřeby opakujte. *Z bezpečnostních důvodů
by měla být materiálová kompatibilita nejprve zkontrolována
na neviditelném místě.

Skladování
Tlaková nádoba. Chraňte před přímým slunečním zářením a
teplotami nad +50°C.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální,
bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v
našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství
15810001 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
15811002 Sada 4 rozprašovacích hlavic pro WSD 400, 1

kus
15811400 WSD 400 Tlaková nádoba, 400 ml
15831001 Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
15841501 Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus
15843001 Ruční rozprašovač "Speciál", 1 L

dostupné velikosti:
15225001 Čistič M, 1 L, bezbarvá, průhledná
15225005 Čistič M, 5 L, bezbarvá, průhledná
15225010 Čistič M, 10 L, bezbarvá, průhledná
15225028 Čistič M, 28 L, bezbarvá, průhledná

Převodní tabulka
(°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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Technické kapaliny

Čističe a odmašťovače

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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