PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

TECHNICKÝ LIST

4CLEANER 22
ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK
NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL
CHARAKTERISTIKA
• výborný pro odmašťování dílů nebo finálních
výrobků před lakováním, lepením a tmelením
• odstraňuje mastnotu, oleje, lepidla, asfalt,
vosky, dehet, saze atd.
• rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
• nepoškozuje umělé hmoty a lakované povrchy
• vhodné jako náplň do mycího stolu

OBLASTI POUŽITÍ
4CLEANER 22 je výborný pro odmašťování dílů nebo
finálních výrobků před lakováním a nanášením barev.
Odstraňuje vosky, oleje, tuky, saze, pryskyřici, karbon,
dehet a asfalt. Odstraňuje voskové konzervace u nových
vozidel. Odmašťuje a čistí povrchy např. motorů, strojů,
skla, keramiky. Povrch je dokonale odmaštěn bez zbytku
mastného filmu. Je vhodný také jako náplň do mycího
stolu.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): lehký
Bod vzplanutí (°C): cca 25 °C
Hořlavost: extrémně hořlavá směs
Relativní hustota (při 20°C): 731 až 801 kg/m3
Hustota páry (20 °C): těžší než vzduch
NÁVOD NA POUŽITÍ
Neředěný 4CLEANER 22 aplikujte nastříkaním, natíráním
štětcem nebo ponořováním. Nechte působit a poté setřete
čistým hadrem nebo další aplikací, popřípadě odstraňte
proudem vzduchu. (Vhodné použít AIR 4C).

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.

BALENÍ
4CLEANER 22 je dodáván v balení 20 l plechový kanystr
nebo 200 l sud.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných
před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota
skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším
teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační
schopnosti.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

