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POWER CLEAN

NAGY HATÁSÚ TISZTÍTÓ ÉS
ZSÍRTALANÍTÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A POWER CLEAN egy erős és hatékony tisztító és
zsírtalanító, amit speciálisan zsírok, olajok, por és
egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki.
Könnyen és gyorsan alkalmazható, rendkívül
gazdaságos. A speciális szórófejnek köszönhetően a
nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen
használható.

• Nehezen hozzáférhető helyeken is
könnyen alkalmazható
• Minden fémen és a legtöbb műanyagon
biztonságosan használható
• Másodpercek alatt tisztít és zsírtalanít
• Gyorsan szárad, nem hagy hátra
maradékot a kezelt felületen
• Kiválóan alkalmazható fékek és
karburátorok tisztítására, és minden
olyan felületen, ahol a 100%-ban száraz
és tiszta felület követelmény
• Ajánlott ragasztóanyag-maradványok,
lakkok stb. eltávolítására
• A kezelt felület néhány perc múlva
festhető

A POWER CLEAN megtisztítja és zsírtalanítja a fémeket,
üveget, kerámiát, textilt és a legtöbb műanyagot az
olajos és zsíros szennyeződésektől. A POWER CLEAN
gyorsan szárad és nem hagy hátra maradékot a
felületen. Makacs szennyeződések esetén hagyja a
POWER CLEAN-t néhány percig hatni, ha szükséges,
ismételje meg a tisztítást.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: jellegzetes
Forráspont-tartomány: 55,8 - 56,6 °C
Nyomás (20 °C-on): 5 - 5,5 bar
Lobbanáspont: -26°C
Alsó robbanási határérték: 0,6 Vol%

Felső robbanási határérték: 13,0 Vol%
Gőznyomás (20 °C-on): 246 hPa
Sűrűség (20 °C-on): 0,75 g/cm³
Szerves oldószer-tartalom: 96,0%
Alkalmazási hőmérséklet: 10 - 35 °C
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös (10 - 20 °C) helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A POWER CLEAN sokoldalúsága rendkívül széles
körű felhasználást tesz lehetővé minden olyan
helyen, ahol a gyors és hatékony tisztítás és
zsírtalanítás alapkövetelmény.
• A POWER CLEAN használata különösen ajánlott
autóipari műhelyekben, garázsokban,
összeszerelő üzemekben dob- és tárcsafékek,
tengelykapcsolók, motor alkatrészek, szenzorok
stb. tisztítására és zsírtalanítására.

Cikkszám
T499001

Termék neve
Power Clean

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a
termék alkalmasságát az adott felhasználási
területen ki kell próbálni. Az adott információkat
csak útmutatónak szánjuk a biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem
tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak.
Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak,
és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

• HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
- alkalmazza szobahőmérsékleten, használat előtt
alaposan rázza fel!
- permetezze a tisztítandó felületre
- hagyja néhány percig hatni
- ha szükséges, törölje le a felesleget egy tiszta
törlőkendővel
- hagyja elpárologni és megszáradni
- érzékeny felületek esetén végezzen próbát a
felület kevésbé látható részén (a POWER CLEAN
bizonyos műanyagokat és festékeket károsíthat)
Kiszerelés
500ml

Anyagtípus
TISZTÍTÓANYAGOK,
ZSÍRTALANÍTÓK

