Voitelu ja irrotus, food safe -tuotteet

ELECTRIC CLEANER NSF

Korkealuokkainen ja nopea liuotinaine elektroniikkalaitteisiin. Sopii erityisesti
liitoksiin, katkaisijoihin ja koneistoihin/ sähkömoottoreihin. Ei jätä kalvoa.

Ominaisuudet & Edut
•
•
•
•
•
•

Kuivuu nopeasti, ei jätä sähköä johtavia jäämiä
Poistaa tehokkaasti rasvaa, likaa ja muita
epäpuhtauksia
Ei vahingoita tavallisimpia electroniikkateollisuuden
käyttämiä muovilaatuja
Erinomainen puhdistusaine
elektroniikkakomponenteille
Ei sisällä rasvoja tai hoitoaineita
NSF hyväksytty elintarviketeollisuuteen

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus

85310

Electric Cleaner

400 ml aerosoli

Käyttökohteet
Electric Cleaner NSF sopii erityisesti käytettäväksi sähkömoottoreiden, katkaisijoiden ja kytkinten
puhdistamiseen elintarvikelaitteissa. Myrkytön ja nopeasti haihtuva liuotin ei jätä jäämiä eikä estä
sähkönjohtavuutta.

Käyttöohjeet
Ravista hyvin ennen käyttöä. Varmista, että puhdistettavassa kohteessa ei ole käsittelyhetkellä
sähkövirtaa ja varmista riittävä ilmanvaihto. Tehosta puhdistusta KENT Lint Free -nukkaamattomalla
kankaalla. Älä kytke virtaa päälle ennenkuin tuote on haihtunut kokonaan pois. Maalipintoja tai muita
käsiteltyjä pintoja puhdistettaessa varmista tuotteen sopivuus etukäteen.
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Voitelu ja irrotus, food safe -tuotteet

Tekniset tiedot
85310 Electric Cleaner NSF 400 ml aerosoli

Kuvaus:

Electric Cleaner Spray

Ulkonäkö/väri::

Neste/väritön

NSF-rekisteröinti:

K2 139684

Suihkutusetäisyys:

15-30 cm

Pakkauskoko:

400 ml

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme www.jasper.ﬁ

Vaaralausekkeet: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää
voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Vältä sumun/höyryn/
suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä
henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU
IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedellä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
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