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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO ELECTRO CLEAN

ELC
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Kod artykułu               Nazwa                  Opakowanie                    Rodzaj

ELC              PRO ELECTRO CLEAN    aerozol 500ml    Zmywacze, odtłuszczacze

pro ELECTRO CLEAN  jes t  bardzo skutecznym 
odtłuszczaczem- zmywaczem dedykowanym do stosowania w 
branży elektrycznej i elektronicznej. Dzięki swojej specjalnej, 
unikalnej formule pro ELECTRO CLEAN usuwa oleje, smary, 
silikony, tłuszcze, woski, pozostałości kalafonii, osady tlenków a 
także kurz i inne zanieczyszczenia, pozostawiając przy tym 
czystą i suchą powierzchnię. pro ELECTRO CLEAN jest 
bezpieczny dla tworzyw sztucznych, farb, lakierów oraz powłoki 
ochronnej obwodów drukowanych. Dzięki specjalnej 
szczoteczce pro ELECTRO CLEAN jeszcze skuteczniej 
spełnia swoje właściwości czyszczące i odtłuszczające.

Postać (w temp. 20°C) : bezbarwny płyn.
Temperatura zapłonu °C: < -10
Ciężar właściwy: (w temp. 20°C),g/cmł : 1,039
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny umiarkowanie.
Temperatura wrzenia °C: 58-170
Przydatność do użycia: 24 miesiące.

pro ELECTRO CLEAN stosuje się do czyszczenia styków 
elektrycznych, przekaźników, przełączników, wyłączników, 
zacisków, obwodów drukowanych, zapłonów elektronicznych, 
transformatorów, silników elektrycznych.
pro ELECTRO CLEAN może być stosowany do czyszczenia 
urządzeń komercyjnych zarówno w biurze jak i w domu takich 
jak: kalkulatory, kasy, drukarki, komputery, telewizory, radia, 
telefony, anteny, płyty CD i DVD.
pro ELECTRO CLEAN sprawdza się również doskonale jako 
odtłuszczacz stosowany przed klejeniem, malowaniem, 
smarowaniem (doskonale usuwa stare smary). Dodatkowo jest 
skutecznym odtłuszczaczem tarcz hamulcowych.
Sposób użycia:
Wyłączyć zasilanie elektryczne. Jeśli to konieczne, pozwolić 
urządzeniu wystygnąć. Wstrząsnąć przed użyciem i rozpylić 
pro ELECTRO CLEAN na powierzchni docelowej.
Czyścić przy pomocy miękkiej czystej ściereczki lub przy 
pomocy dołączonej specjalnej szczoteczki. Przed ponownym 
uruchomieniem wyczyszczonego urządzenia, poczekać na 
całkowite odparowanie.

ELECTRO
CLEAN

NAJNOWSZEJ GENERACJI
SKUTECZNY ODTŁUSZCZACZ

DEDYKOWANY DO
ELEKTRONIKI I ELEKTRYKI

                        Nadaje się do czyszczenia układów drukowanych

Usuwa szybko i skutecznie smary, oleje, silikony, woski, pozostałości
kalafonii, osady tlenkowe, kurz oraz inne zabrudzenia

Specjalna szczoteczka ułatwia czyszczenie miejsc 
trudnodostępnychi optymalizuje zużycie produktu

pro

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA


