produktovéinformace
tesa® 60040

Průmyslové čistidlo ve spreji, 500ml
tesa® Průmyslové čistidlo 60040 je univerzální sprej na rychlé a snadné čištění strojů a plastových dílů, skleněných a kovových
ploch. Vyčištěný povrch pak zaručuje optimální přilnutí k lepicím páskám a sprejovým lepidlům tesa®.
*Vhodné k odstraňování odolných skvrn od vosku, oleje mastnoty, zbytků pryže a zbytků silikonu
*Vypařuje se beze zbytku
*Dosahuje výtečných výsledků především při čistění strojů a různých druhů povrchů, např. železo a plasty.
*Sprej dosáhne i na skrytá a těžko dostupná místa
*Zanechává příjemnou vůni
*Na bázi limonenu z přírodních zdrojů
*Neobsahuje silikon ani chlorová rozpouštědla

Použití
tesa® Průmyslové čistidlo 60040 je určené především pro:
*Průmyslové aplikace
*Výrobu v továrnách či výrobních závodech
*Řemeslníky všech zaměření
*Automobilový průmysl (Automotive)
tesa® Průmyslové čistidlo 60040 je také vhodné pro čištění strojů pro řemeslníky a domácích použití.

Technické údaje
▪
▪

Barva
Základ rozpouštědla

průhledná
odaromatizovaný
speciální benzín,
isopropanol, limonen

▪
▪

Základ pohonu
Doporučená vzdálenost při
sprejování

propan-butan
20 cm

*Dbejte bezpečnostních upozornění uvedených na obalu
*Před použitím důkladně protřepejte
*Naneste dostatečně objemnou vrstvu čistidla na čištěný povrch a nechte krátkou dobu působit
*Potom otřete čistým hadříkem
*Vhodnost pro použití na citlivém povrchu nejdříve otestujte
*Obsahuje > 30% alifatických uhlovodíků a LIMONENU podle vyhlášky (EC) č. 648/2004 o detergentech
30% alifatických uhlovodíků a LIMONENU podle vyhlášky (EC) č. 648/2004 o detergentech
▪

Další informace najdete v návodu a bezpečnostních listech na www.tesa.com/safety

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=60040
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré
technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností.
Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout
žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro
metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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