WIPES 4C

LIST

VLHČENÉ ČISTÍCÍ UBROUSKY S EXTRA SILNÝM ÚČINKEM

WIPES 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
vlhčené čistící ubrousky s extra silným
účinkem
odstraňují mastnotu, oleje, maziva,
akrylátové barvy, tmely, silikony a vodou
ředitelné barvy
obsahují vitamín E, aloe vera
mají antibakteriální účinek a příjemně voní
použití nejen na ruce, ale i na nářadí a jiné
povrchy

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

WIPES 4C lze použít na čištění podkladů od nevytvrzených
tmelů, silikonů, polyuretanu, atd. Odstraňuje nevytvrzenou
PU pěnu. Jsou vhodné také na čištění mastnot, olejů, mazadel,
zašlé špíny, prachu, atd. Osvěžují a čistí staré laky, nátěry a tmely. Jsou určené pro dílny, kanceláře, průmyslové strojírenské
provozy a autoopravny.

WIPES 4C je dodáván v balení 80 ks ubrousků o velikosti
20x30 cm v plastové nádobě.

ZÁRUČNÍ DOBA

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SKLADOVÁNÍ

Skupenství (při 20 °C): kapalina
Barva: průhledná, ﬂuorescentní
Zápach (vůně): NA
Hodnota pH: 5,6 ±0,7 (10% roztoku ve vodě)
Relativní hustota (při °C): 1,010±0,01 g/cm3
VOC: 7,98

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém,
chladném a dobře větraném místě při teplotě do 45 °C mimo
dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Neskladujte
společně s oxidačními činidly. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Dle potřeby si odtrhněte jeden či více ubrousků a špínu jednoduše setřete. Při větší míře znečištění ponechte ubrousek delší
dobu na čištěném místě.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

