
Pěnový čistič na krb

výkonný pěnový čistič | ekologicky neutrální

Výkonný pěnový čistič na krb snadno odstraní saze, prach,
popel a jiné nečistoty ze skleněných tabulí. Působí okamžitě
po aplikaci a spolehlivě, rychle a bez zdlouhavého drhnutí
uvolní nepříjemné znečištění skel.

Pěnový čistič na krb a trouby je stejně vhodný pro kachlová
kamna i jiné krbové systémy - jako jsou kamna na pelety,
kamna na dřevo nebo uhlí.

Pěnový čistič na krb a trouby je vysoce účinný a přitom
ekologický: čistič je bezpečný pro životní prostředí, biologicky
odbouratelný, bez fosfátů a formaldehydu a neobsahuje
žádné korozivní ani žíravé látky.

Technické údaje
Specifické vlastnosti biologicky odbouratelný

Zpracování
Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch
a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou.
Postup opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými
a lakovanými povrchy.

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

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

dostupné velikosti:
70201400 Pěnový čistič na krb, 400 ml

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

na detail produktu
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Technické spreje

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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