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Nota
As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não
podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente
elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada
nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.
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Spray de Limpeza S

Limpeza e desengorduramento para todos os metais, vidro,
cerâmica e muitos plásticos

O WEICON Spray de Limpeza S limpa, desengordura e evapora
por completo sem deixar resíduos. A sua válvula especial permite
trabalhar acima da cabeça. O WEICON Spray de Limpeza S pode
ser aplicado em metais, vidro, cerâmica e na maioria dos plásticos.

Este spray pode ser utilizado para limpar e desengordurar, peças
de máquinas, antes da aplicação do primário, da pintura ou
de outros produtos WEICON nos quais uma base com gordura
influência a eficácia.

Dados técnicos

Odor laranja

Características evapora sem deixar resíduos

Sem silicone sim

Validade 24 meses

Cor incolor

Livre de AOX* sim

Código ISSA 53.402.01

Código IMPA 450801

Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:
11202500-36 Spray de Limpeza S 500 ml


