ECL
SOLVENT PENTRU
ELECTRONICE
• Curăță și degresează
• Îndepărtează oxidările de pe
echipamentele electrice și electronice
• Efect de protejare
• Dizolvă depozitele și reziduurile carbonice
• Funcțional, eficient și sigur
• Nu afectează plasticul și vopseaua

ELECTRO CLEANER
INFORMAȚII GENERALE
ELECTRO CLEANER poate fi folosit pe toate
echipamentele electrice. Oferă avantaje prin folosirea
practică, eficiență și siguranță.
ELECTRO CLEANER curăță, degresează și

îndepărtează oxidările din echipamente electrice. Ideal
pentru service de echipamente electronice,
electromecanice, radio și TV, birotică,
electrodomestice, jocuri video etc.

INFORMAȚII TEHNICE
Tip: aerosol
Miros: solvent
Culoare: incolor
Temperatura de autoaprindere: 1°C
Limita inferioară de explozie: 0,7

Limita superioară de explozie: 12
Densitate la 20°C: 0.7525 g/m³
Durată de valabilitate: 12 luni
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de securitate
Testați în prealabil pe plastic si lacuri.

APLICAȚII ȘI UTILIZARE
• Aplicații:
Pentru diferite tipuri de mentenanță cum ar fi
plăci de circuite, acumulatori, switchere, plăci
terminale, circuite imprimate și integrate,
potențiometre, echipament mecanic fin și
miniatural, orologerie, modele animate, jucării
mecanice, compartimentul bateriilor, componente
radio și TV, peste tot unde necesită curățire,
lubrifiere și protejare!
Nr. articol
T402001
T402002

Denumire
Electro Cleaner
Electro Cleaner + Perie

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă
pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi
refuză să asigure garanţii pentru consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.

SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI
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• Utilizare:
Aplicați ELECTRO CLEANER abundent folosind
aplicatorul lung, după care îndepărtați cu aer
comprimat. Pentru panouri electrice cu reziduuri
și depozite mari, repetați dacă este necesar.
Testați înainte de folosirea pe plastic și lacuri.

Conţinut
400 ml
400 ml

Categorie
SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI
SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI

