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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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Workshop Cleaner

Oplosmiddel- en fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar

WEICON Workshop Cleaner reinigt en ontvet alle metalen,
kunststoffen, rubbers, glas, keramiek en hout. Weekt krachtig, vet,
olie, hars, roet, was, nicotine, vervuiling door instecten, bitumen en
teerspuiten los.

Workshop Cleaner is oplosmiddel-, emulgatoren-, en fosfaatvrij,
verdraagt olieafscheiders (ÖNORM B 5105) en is

conform de EU-richtlijnen biologisch afbreekbaar. Hij is hoog
geconcentreerd en kan in verhouding 1:40 (max.) met water worden
verdund.

Het bevat geselecteerde schuimarme tensiden en kan naast het
handmatig reinigen ook worden gebruikt bij het reinigen met
hogedrukreinigers, deeltjeswasmachines en spuitapparaten (bijv.
Handpompsproeier WPS 1500).

technische gegevens

Geur Bijna geurloos

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kenmerken Oplosmiddelvrij, olie-afscheiding verdraagzaam, biologisch afbreekbaar

Kleur blauw

AOX-vrij* ja

Temperatuursbestendigheid +5 - +90 °C

Geschikt voor de verwerking met WSP 1500

ISSA-Code 53.402.36/37/38

IMPA-Code 551577/78/79

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:
15205500 Workshop Cleaner 500 ml

15205005 Workshop Cleaner 5 l
15205010 Workshop Cleaner 10 L
15205028 Workshop Cleaner 28 L

Accessoire:
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


