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PRODUKTOVÁ INFORMACE

ČISTIČ S VŮNÍ – POMERANČ
Orangenterpen-Reiniger
POPIS

Univerzálně použitelný silný čistič, který mimo jiné obsahuje pomerančové terpeny
ze 100% přírodních surovin. Díky biologicky odbouratelným rozpouštědlům vyrobených z pomerančového oleje rychle a snadno odstraňuje i odolné nečistoty, jako
jsou zbytky lepidla, oleje, tuky, silikon, gumový oděr, vosky, smola, dehet, asfalt,
voděodolné fixy nebo graffiti, aniž by zanechal mastný film. Zůstává příjemná pomerančová vůně.

VLASTNOSTI

-

TECHNICKÁ DATA

Hnací plyn
Barva / vzhled
Hustota
Báze
Bod vzplanutí
Zápach / vůně

OBLAST POUŽITÍ

Pro čištění různých povrchů a materiálů, jako je lak, kov a chrom a rovněž hliníkové
ráfky lakované čirým krycím lakem. Ideální také pro odmašťování a odstraňování
pryskyřic ze strojů a nástrojů jakož i pro odstraňování fólií a nálepek z karosérií
motorových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím aerosolovou dózu dobře protřepat. Potom čističem rovnoměrně nastříkat znečištěné plochy a krátce nechat čistič účinkovat. Následně ošetřenou plochu setřít utěrkou, která nepouští vlákna. Před použitím na nenápadném místě
zkontrolovat kompatibilitu materiálu s čističem.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml

vysoce účinný
vynikající kompatibilita s laky
velmi dobrý odmašťovač
rozpouští zbytky pryskyřice a dehtu
optimálně odstraňuje oleje, tuky, vosky, voděodolné fixy nebo graffiti
odmašťování kovových dílů jako např. řetězy jízdních kol
vhodný pro odstranění nalepených fólií a nápisů na karosériích vozidel
pomerančové terpeny jsou ze 100% přírodních surovin
ideální pro odstranění zbytků lepidla a lepených závaží z ráfků vozidel
příjemná aplikace díky pomerančové vůni

aerosolová dóza

: propan, butan, oxid uhličitý
: bez barvy
: 0,81 g/cm3
: uhlovodíky
: 12
°C
: pomerančová

Obj. č. 21467 D-GB-I-E-P

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 01.04.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 7/01/02/2021.

