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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                 Název                          Balení                       Zařazení

KSP                          POWER K-SPRAY               500 ml      ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER K-SPRAY je účinný, ekonomický a rychle 
působící odmašťovací aerosol. Odstraňuje silně usazené 
nečistoty, jako jsou: oleje, maziva, lepidla, pryskyřice atd. z 
kovů, skla, keramiky, tkanin a většiny umělých hmot. 
POWER K-SPRAY nezanechává při čištění a umývání 
povrchu žádné skvrny a šmouhy. Zcela se odpaří. POWER 
K-SPRAY odstraňuje z povrchů kovů také většinu oxidů. 

Díky svým vlastnostem POWER K-SPRAY představuje 
ideální čisticí prostředek, který má uplatnění ve všech 
odvětvích průmyslu, v dílnách a na montážních linkách. 
POWER K-SPRAY je obzvlášť účinný v motorismu (čištění 
obložení spojky a spojkových kotoučů, čištění kotoučů a 
bubnů brzdových systémů, čištění součástí motorů). 
POWER K-SPRAY je doporučován k přípravě povrchu 
před lepením, utěsňováním nebo nátěrem.
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ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

POWER K-SPRAY

Part No. C1010

ODMAŠŤOVAČ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE
 RYCHLÝ A ÚČINNÝ

                       Čistí a odmašťuje za několik sekund

Efektivní v těžce dostupných místech
Zanechává suchý a zcela čistý povrch

Může být používán na kovový povrch, keramiku, 
tkaniny a většinu umělých hmot

K
SPRAY Skupenství (při 20°C): tekuté

Teplota vznícení °C: nižší -18
Poměrná hustota (při 20°C),g/cm³ : 0,70
Rozpustnost ve vodě: mírně rozpustný
Poměrná hustota par: > 1
Uchovávejte na suchém a nemrznoucím místě
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list


