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KLEANER
SZÁZAR ZSÍRELTÁVOLÍTÓ

MŰANYAGOKHOZ

MEGHATÁROZÁS

Gyorsan ható száraz zsíreltávolító minden felületre. Nem oldja a műanyagokat.

ELŐNYÖK

Gyorsan és hatékonyan megtisztítja a felületet, majd tökéletesen elpárolog. 
Erős spray, a palackon speciális fúvóka található. 
Nem tartalmaz klórozott oldószert, továbbá semmilyen olyan oldószert, amely emberre, vagy a 
környezetre mérgező. 
Kifejezetten alkatrészek tisztításához ajánljuk ragasztás és festés előtt, illetve nyomtatott áramköri lapok 
tisztításához.
A legtöbb műanyagon használható, valamint érzékeny anyagokon is. 
Kellemes illatot hagy maga után.

Összetételének és a speciális fúvókával való permetezésnek köszönhetően a KLEANER minden felületről 
feloldja és eltávolítja az olajat, a zsíros maradványokat és a káros szennyeződéseket.
A KLEANER-t kifejezetten a TRICHLORETHANE 111 helyettesítésére fejlesztették ki. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tisztítás:
• fémfelületek: mechanikus alkatrészek, zárak, motorok stb.
• szintetikus felületek: műanyagok (a polimerek sokfélesége miatt előzetes vizsgálat ajánlott)
• elektromos és elektronikus eszközök, nyomtatott áramköri kártyák, relék, mikrokontaktusok (az 

áramforrásról lekapcsolva)
• különféle berendezések, csővezetékek, ahol a tiszta és száraz felület elengedhetetlen
• festés, ragasztás, hegesztés és repedésvizsgálat előtt 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés..................................................................átlátszó folyadék
Szag ......................................................................... .zöldalma
Szín ......................................................................... ..színtelen
Sűrűség (ASTM D4052 ) ........................................... 0.720
Párolgási sebesség (éter = 1) .................................... 5
Kauri-butanol index* …................................................33

* A Kauri-butanol index a szénhidrogén-oldószerek esetében az oldószer-teljesítmény nemzetközileg meghatározott értéke, amelyet  egy 

szabványosított teszt (ASTM D1133) szabályoz. Ennek a tesztnek az eredménye egy skálamentes index, a kauri-butanol index.
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Permetezze a terméket a felületre, és hagyja hatni néhány másodpercig. Ha szükséges, törölje le tiszta 
ruhával. Makacs szennyeződések, foltok esetén ismételje meg a műveletet.

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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