
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Čistič elektrických kontaktů
TermClean
400 ml / 2897-334

TermClean odstraňuje mírnou korozi a hromadění
nečistot z elektrických kontaktů, které často vedou
k elektrickým poruchám. TermClean je vhodný
pouze pro použití na všechny typy elektrických
kontaktů, např. Na zapalování a osvětlení atd.
Výrobek není vhodný pro použití na součástech,
které jsou v provozu.
Čištění všech kontaktů
umožňuje odstranění mastných nečistot a uvolňuje
staré usazeniny
Bezpečné pro použití s elektrickými a
mechanickými kancelářskými stroji, počítači,
pokladnami, rozhlasovými a televizními přijímači
Včetně nástavce na kartáč
Výrobek není vhodný pro použití na součástech,
které jsou v provozu!
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Pokyny k použití
Aplikace: DŮLEŽITÉ! Kompatibilita s materiály, v. A. Před použitím na velké ploše zkontrolujte plasty ve skryté
oblasti! Na určité plasty lze zaútočit. Před použitím nádobku protřepejte. Kontaminované kontaktní plochy
nastříkejte. Počkejte, až se rozpouštědlo odpaří, a případně přebytečný materiál odstraňte hadříkem. V případě
odolných skvrn opakujte aplikaci a / nebo vyčištění, například štětcem. Touto poznámkou vám chceme poradit
podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost
za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a
zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Term Clean lze použít na veškeré elektrické kontakty!
Důležité: Před aplikací na větší plochy ověřte na skrytém místě snášenlivost s materiály, zejména s plasty! U
některých plastů může dojít k narušení povrchu.
Výrobek není vhodný na díly, které jsou v provozu.

technická data
Forma: aerosol
Kontejner: 400 ml
Barva: bezbarvý
Základ: speciální rozpouštědla
Stabilita při skladování v neotevřeném stavu: 10 až 30 ° C
Skladovací doba: 24 měsíců


