
BAZA mieszane węglowodory alifatyczne

GĘTOŚĆ                                    
zgodnie z EN 542 przy +20°C ok. 0,71 g/cm3

TEMPERATURA OBRÓBKI od +5°C do +30°C

DANE TECHNICZNEWŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
 
Łagodny zapach podczas obróbki

Szybko schnący

Nierozpuszczający

INFORMACJE
OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

Usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki 
poliuretanowej i świeżych pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów

Stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profili aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych 
proszkowo i anodowanych 

WE09-009-300150-00

WEISS ŚrodEk CzySzCząCy do AlumInIum 300.150, 1l
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https://akcesokucia.pl/produkt/weiss-srodek-czyszczacy-do-aluminium-300-150-1l/
https://akcesokucia.pl/produkt/weiss-srodek-czyszczacy-do-aluminium-300-150-1l/


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI

Przed obróbką aklimatyzować produkt

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy 
środek może zostać wykorzystany na danej 
powierzchni!

Suche i bezpyłowe powierzchnie materiału 
są czyszczone za pomocą ściereczek 
niepozostawiających włókien i niefarbujących, 
wykonanych z masy celulozowej lub bawełny

Jeśli podczas czyszczenia powierzchni 
lakierowanych proszkowo, na ściereczce do 
czyszczenia widoczne są pigmenty kolorów, 
może to również wskazywać na niewyschniętą 
do końca powierzchnię lakieru proszkowego. 
W takim przypadku należy skonsultować się 
także z lakiernikiem!

WAŻNE !!

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez 
przeszkolony personel w wyspecjalizowanych 
zakładach! Instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, 
dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe 
treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; 
opisują wyłącznie właściwości produktów 
(informacje dotyczące wartości / ustalone 
wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale 
nie stanowią gwarancji w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego. 
Z powodu różnorodności zastosowań danego 
produktu i określonych specjalnych warunków 
(np. parametry obróbki, właściwości materiału 
itp.), użytkownik jest zobowiązany do 
przeprowadzenia własnych prób. 
Nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki 
zastosowań udzielane w formie ustnej lub 
pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

PRZECHOWYWANIE

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C                              
do +25°C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30°C do +35°C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.

Usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki 
poliuretanowej i świeżych pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów

Stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profili aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych 
proszkowo i anodowanych 

Czyszczenie powierzchni lakierowanych w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu

Czyszczenie powierzchni przed sklejeniem

Usuwanie utwardzonych pozostałości różnych systemów klejowych
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