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uz universal|curatare, intretinere, protectie

WEICON Metal-Fluid este un produs de intretinere si curatare
pentru suprafete din inox mate si lucioase, utilizabil numai in
interior, cu certificat NSF.
WEICON Metal- Fluid protejeaza, curata si intretine atat
suprafete metalice cat si ceramica, lemn, sticla si materiale
plastice. Acesta nu dizolva insa marcajele gravate sau
imprimate si nici suprafetele de plastic sau etansarile de
cauciuc.

Date tehnice
Miros aproape fara miros
Culoare alb, lăptos
Proprietăt, i specifice efect antistatic
fără silicon da
fără compus, i organici halogenat, i absorbabili (AOX) da
Termen de valabilitate: 24 luni
Aprobări / Orientări
Cod ISSA 53.402.30/31

Mod de aplicare
Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie
tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti
cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie.
Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele
lacuite.
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.com).
Mărimi disponibile
11580400 Metal-Fluid, 400 ml, alb, lăptos
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Spray-uri tehnice

Îngrijire s, i protect, ie

Observat, ieRecomandările 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, iilorindividuale 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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