DAMP 4C

LIST

PROSTŘEDEK K VYTĚSŇOVÁNÍ VLHKOSTI

DAMP 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
vytěsňuje vlhkost a chrání před ní elektrická
zařízení
zabraňuje elektrickému úniku v důsledku
vlhkosti či kondenzace
obnovuje funkci elektromotorů, cívek, relé,
konektorů, atd.
chrání před vznikem oxidace a koroze
díky vysoké vzlínavosti proniká i do nepřístupných míst v elektrických zařízeních

OBLASTI POUŽITÍ

ZÁRUČNÍ DOBA

DUMP 4C je určen pro odpuzování vlhkosti a ochraně proti ní
při opravách a údržbě ve všech dílnách. Používá se k ošetření startérů, zapalovačů, svíček, stykačů, elektrických kontaktů
v letecké a automobilové dopravě, techniky ve stavebnictví.
Velmi dobře se uplatní také při mazání jemné mechaniky, zbraní a mikromechanizmů náchylných ke korozi.

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): kapalina, aerosol
Barva: světle červená
Zápach (vůně): charakteristický
Hustota: 0,8 g/cm3
Obsah organických těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve
svislé poloze, tak, aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím důkladně protřepejte. Odpojte elektrické zařízení od sítě. Naneste DAMP 4C do elektrického zařízení. Nechte
působit.

BALENÍ
DUMP 4C je dodáván v balení 400 ml spray nebo 10 l plastový
kanystr.

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

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

