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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Elektro-Reiniger

Reinigt en ontvet elektronische of mechanische onderdelen

WEICON Electro-Reiniger is een speciale reiniger voor het snelle
en effectieve reinigen en ontvetten van allerlei vervuilde of
gecorrodeerde contacten. Electroreiniger is speciaal ontwikkeld
voor de reiniging van electronische en mechanische onderdelen.
De speciale formule van hoog zuivere oplosmiddelen verwijderd:
oxide- en sulfidelagen, verbrandingsresten

en hars of roetachtige stofafzettingen. Het verminderd
spanningsverlies en verhoogd de elektrische geleiding. Vuil dat
kruipstromen kan veroorzaken wordt verwijderd.

WEICON Electroreiniger kan worden gebruikt op elektrotechnische
of mechanische componenten, zoals elektrische machines,
meetinstrumenten, gereedschappen, weegschalen, schakelaars
en sensoren of elektrische stekkerverbindingen, contacten, relais
en schakelapparatuur.

technische gegevens

Geur Bijna geurloos

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kenmerken Verdampt residuvrij

Kleur kleurloos

AOX-vrij* ja

Geschikt voor de verwerking met WSD 400 en WPS 1500

IMPA-Code 551582/83/84

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische
informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
15212005 Elektro-Reiniger 5 l
15212010 Elektro-Reiniger 10 L
15212028 Elektro-Reiniger 28 L

Accessoire:
15810001 Vullingsteunen/adapter voor WDS 400,
15811002 Spuit-set met 4 spuitkoppen,
15811400 Druklucht Spray Systeem WSD 400,
15831001 Doseerpomp voor kanister,
15841500 Pompverstuiver WPS 1500 met EPDM-

afdichtingen, 1,5 L
15841501 Lange spuitmond 30 cm met sproeikop,
15842001 Handsproeier, 500 ml


