ORANGESOLVE® CRYSTAL GLASS

Výkonné mikro-emulzní čistící rozpouštědlo na bázi citrus
ů
citrusů
ORANGESOLVE CRYSTAL GLASS je směs vysoce aktivních mikro-emulzních
prvotřídních citrusových olejů, detergentů a povrchově aktivních činidel, určených k
provedení efektivního řešení na odstranění mastnoty, oleje, tuků a nečistot z tvrdých
povrchů, skla a speciálních citlivých plastů bez změny lomu světla ( nedělá šmouhy ).
Použitelný na spoustě citlivých površích používaných v elektronickém a optickém
průmyslu, jako jsou vzácné kovy, kompozitní materiály, sklo, keramika a většina plastů a
elastomerů.
Příklad použití čištění obrazovek, monitorů, LCD displey a monitorů, scan skel –
kopírovací, promítací a tiskařské stroje, senzorů, snímačů a dalších obdobných povrchů,
čištění skla a křišťálového skla, optických zařízení – kamery, snímací, měřící a detekovaní
zařízení, v laboratořích, průzorové skla a plasty na skeletech strojů.
Tento unikátní přírodní mikro-čistič zcela nahrazuje jakékoliv hořlavé, toxické, zdraví
škodlivé, dráždivé a chlorované uhlovodíky jako jsou např. alkohol, benzín, ředidla,
hořlavé odmašťovače.
®

ORANGESOLVE CRYSTAL GLASS NEMÁ ŽÁDNÝ
SYMBOL ! ANI R-VĚTU !!!

Odstraňuje :
9 OLEJE
9 MAZIVA
9 TUKY
9 NEVYTVRZENÉ VODOU ŘEDITELNÉ BARVY A INKOUSTY

VÝHODY:
RYCHLÝ ČISTIČ
BEZEZBYTKOVÝ ODMAŠŤOVAČ
VODOU ŘEDITELNÝ
VELICE EKONOMICKÝ

Slučitelný s většinou plastů a elastomerů

Nemá žádné R věty
BEZPEČNÝ
NEHOŘLAVÝ
NETOXICKÝ
BEZ ZÁPACHU

Technická data:
Barva :
Vůně :
PH :
Rozpustnost :
Biologická odbouratelnost :
Kompatibilita :
Bod varu :
Hořlavost :
Balení :

průhledná kapalina
příjemná , citrusová
7,3
rozpustný ve vodě
biologicky odbouratelné
bezpečný na kovech a plastech
94°C
nehořlavý
20KG , 6*20KG , 220KG

Návod k použití:
Používáme koncentrovaný roztok, který velmi účinně odstraňuje veškeré nečistoty a poté jej necháme zaschnout
případně opláchneme vodou nebo setřeme do savého materiálu. Při práci používejte gumové ochranné rukavice.
Tento mnohostranný mikro-čistič se aplikuje ručně, štětcem, kartáčováním, máčením a ponorem nebo přímo
pomocí stříkání, rozprašování, čistících van, ultrazvukových čističů a jiných automatizovaných zařízení.
Aplikujte na znečištěnou plochu, nechejte působit a setřete, nechejte uschnout. V případě velkého znečištění
nechejte působit déle.

Metoda aplikace
Setřením

Natíráním

Máčením

Stříkáním

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦

Vysokotlakým
Strojově
stříkáním

pění

Tento přípravek lze naprosto bezpečně používat téměř na všechny typy povrchů.
Skladování :
Tento produkt skladujte při teplotě + 10 až 25°C nejdéle 12 měsíců.
Dodává :
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