
 

KARTA INFORMACJI 
TECHNICZNEJ 

1632 - X1 RODEK DO CZYSZCZENIA 
URZ DZE  ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTRONICZNYCH 

OPIS 
Szybko odparowuj cy rozpuszczalnikowy preparat do czyszczenia urz dze  elektronicznych, elektrycznych, 
precyzyjnych i innych. 

ASNO CI PRODUKTU 
 Nie pozostawia osadów 
 Szybko odparowuje 
 O s abym zapachu 
 Usuwa brud, olej, wosk itp. 

ZALECANE STOSOWANIE 
• Czyszczenie komponentów elektronicznych i elektrycznych 
• Idealny do czyszczenia narz dzi pneumatycznych, ma ych kompresorów itp. 
• Wyczy ci przeka niki, prze czniki, obwody drukowane itp. 
• Bezpieczny dla wi kszo ci przezroczystych i nieprzezroczystych plastików  
• Nadaje si  do usuwania lekkich zabrudze  z hamulców, sprz a i ga ników 

 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 

Przezroczysty 
Przezroczysty 

PRZYGOTOWANIE POD A 
Od czy  od pr du czyszczone urz dzenia. Oczy ci  powierzchni  z pozosta ci starych smarów.  

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Wstrz sn  przed u yciem. Nanie  cienk  warstw  z odleg ci 10cm-20cm i  pozostawi  do 
odparowania lub wytrze  do sucha. Nie nak ada  zbyt grubej warstwy. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  
podczas u ytkowania. Ten produkt jest dopuszczony jako preparat do czyszczenia instrumentów 
elektronicznych, pod warunkiem e jego zapach opu ci  pomieszczenie, w którym mo e wyst pi  kontakt z 
opakowaniami do ywno ci lub z ywno ci . Przed u yciem wszystkie produkty ywno ciowe i opakowania 
powinny by  usuni te z otoczenia lub zabezpieczone. 

WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura otoczenia od 5° do 35°C. 

ZASADY BEZPIECZE STWA 
Nale y zapozna  si  z kart  charakterystyki i informacjami na etykiecie. 
TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5° do 
35°C. 
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Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma Rust-Oleum MATHYS n.v. nie mo e 
ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega 
sobie  prawo  modyfikowania  danych  bez  uprzedzenia.                          

 


