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ELECTRO CLEAN 
Katalogové č. ELEC0500 

 
Základní informace 
ELECTRU-CLEAN je velmi účinný odmašťovač a čistič určený pro použití v 
elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Díky svému unikátnímu složení ELEKTRO- 
CLEAN odstraňuje oleje, tuky, silikony, vosky, zbytky kalafuny, oxidy sedimentů, prach a další 
nečistoty a přitom zanechává čistý a suchý povrch. ELECTRO-CLEAN je bezpečný pro 
plasty, barvy, laky a ochranné nátěry desek plošných spojů. Díky speciální kartáčku 
efektivněji splňuje své vlastnosti při čištěni a odmašťování. 
 
Oblast použití 
ELECTRO-CLEAN se používá k čištění elektrických kontaktů, relé, vypínačů, svorek, jističů, 
terminálů, plošných spojů, elektronických zapalování, transformátorů, elektromotorů, atd. 
ELECTRO-CLEAN lze použít pro čištění komerčních zařízení jak v kanceláři tak i doma jako jsou 
kalkulačky, pokladny, tiskárny, počítače, televizory, rádia, telefony, antény, CD a DVD. 
ELECTRO-CLEAN  také funguje perfektně jako odmašťovací prostředek před lepením, tmelením, lakováním, mazáním 
(dokonale odstraňuje staré mazivo). Kromě toho je to účinný odmašťovací prostředek brzdové kotouče. 
 
Aplikační vlastnosti 

 Rychle se odpařuje 

 Obsahuje 100 % účinné látky 

 Nenarušuje většinu materiálů, laků a barev 
 
Návod k použití 

 Nepoužívejte pod proudem 

 Nastříkejte ELECTRO CLEAN na povrch a nechejte chvíli působit 

 Odstraňte nečistoty štětečkem nebo hadrem 
 
Technické údaje 
Postaz (. Při teplotě 20 ° C): bezbarvá kapalina. 
Bod vzplanutí ° C <-10 
Specifická hmotnost (při teplotě 20 ° C.) G / cm³: 1039 
Rozpuszczalnooeæ ve vodě: mírně rozpustný. 
Bod varu ° C: 58-170 
Vhodnosti pro použití: 24 měsíců. 
Balení 
Kód zboží Název    Balení   Typ     
ELEC0500              ELECTROCLEAN                  sprej 500 ml  čističe 
                         
Skladování 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C. 
 
Obecné informace 
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu. 
 
Rozsah dat 
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných 
testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 
 


