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vysoce účinný, nekorozivní prostředek
odstraňuje oleje, tuky, tavidla
nepoškozuje plasty a izolace
rychle se odpařuje
zanechává absolutně čistý povrch
určeno pro el. zařízení odpojená od napětí
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Charakteristika
FLEGPURE je vysoce účinný, čistý, nekorozivní, čistící prostředek určený na čištění elektrických a elektronických zařízení,
kontaktů, čidel a dalších komponentů.
Odstraňuje oleje, tuky, prach a ostatní nečistoty, rozpouští
zbytky tavidel. FLEGPURE obsahuje vysoký podíl isopropylalkoholu, díky němuž dosahuje velmi dobrého čistícího účinku
s rychlým efektem odpaření.
Při aplikaci prostředku FLEGPURE nedochází k materiálovému narušení plastových částí čištěného dílu včetně izolací.
Jeho použití je určeno pro elektrická a elektronická zařízení
odpojená od napětí.
FLEGPURE nevyžaduje ani v uzavřených prostorách žádný
zvláštní pracovní ani bezpečnostní režim. Před použitím si
přečtěte Bezpečnostní list.
Použití

Obecné informace

Oblast použití prostředku FLEGPURE je velmi široká. Vzhledem k rychlé účinnosti se může používat na různé elektromechanické součásti, relátka, elektromotory, kontakty, čidla,
konektory, regulační, signální a ovládací zařízení, jakož i kancelářské stroje, ale také pro automobilové, strojní a servisní
opravárenství.
FLEGPURE odstraňuje velmi účinně oleje, tuky, nečistoty, tavidla apod. Je rychleschnoucí, po odpaření zůstane absolutně
čistý povrch, nezanechává žádné stopy.

Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):

kapalné (aerosol)
bezbarvý
alkoholový

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí
Bod vzplanutí:

< 0 °C

Rozpustnost ve vodě:

rozpustný

sprej 500 ml

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

1 kg/kg

Upozornění

Obsah celkového
org. uhlíku (TOC):

0,67 kg/kg

Balení

Jen pro profesionální užití.

VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.

