
Rychločistič

Čisticí a odmašťovací prostředek|pro citlivé oblasti

Rychločistič má NSF registraci pro potravinářskou oblast,
může být použit jako čistící a odmašťovací prostředek
pro odstraňování znečištění způsobeným údržbou a pro
odstranění lepidel v potravinářském a nápojovém průmyslu a
ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.
Rychločistič se používá k čištění a odmašťování povrchů,
které jsou lepené nebo utěsněné WEICON lepidly a tmely
nebo jež by měly být povrstveny WEICON kovy ve spreji.
Rychločistič je pH-neutrální, materiálově kompatibilní a může
být použit na rozdílných materiálech jako jsou kovy, skla,
keramika, většině gum a plastech.
Vzhledem ke svému speciálnímu složení a následné registraci
NSF, může Rychločistič přispět ke zlepšení bezpečnosti a
ochrany zdraví.

Technické údaje
Odstín bezbarvá, průhledná
Specifické vlastnosti NSF A1 schváleno
Zápach rozpouštědlo
bez AOX ano
Teplotní odolnost -10°C až +50°C
vhodný pro zpracování s WSD 400 WPS 1500
trvanlivost 24 mon.
Schválení / směrnice

IMPA kód 551588

Zpracování
Na součásti, které se mají vyčistit, naneste dostatečné
množství a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou
látkou. V případě velkého znečištění proces opakujte.
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.
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).
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:
15215001 Rychločistič, 1 L, bezbarvá, průhledná
15215005 Rychločistič, 5 L, bezbarvá, průhledná
15215028 Rychločistič, 28 L, bezbarvá, průhledná
15215010 Rychločistič, 10 L, bezbarvá, průhledná

na detail produktu
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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.

WEICON Middle East L.L.C. United
Arab Emirates phone +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON lnc. Canada phone +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká
republika telefon +42 (0) 417 533
013 info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon
+34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství)
Germany phone +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0)
010 2924 871 info@weicon.it

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon
+40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte
Ltd Singapur telefon (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi TIc. Ltd. Şti.
Turecko telefon +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr


