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Univerzális tisztító és zsírtalanító.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

ACE Cleaner ACE25 Kanna 25 literes 1 35150

Tulajdonságok: Előnyök:
• Aceton bázisú
• Hatékonyan tisztít és zsírtalanít
• Gyorsan párolog

• Magas tisztítóhatás   
• Alkalmas minden fém, üveg, kerámia és 

egyéb anyag tisztítására
• Hatékonyan oldja a szennyeződéseket, 

ragasztókat, lakokat, olajokat, zsírokat, 
stb.

Figyelmeztetés:

Az ACE CLEANER károsíthatja a festéket és egyes műanyagokat. Ezért a tisztítandó felületen először 
egy rejtett helyen kell kipróbálni.

Alkalmazás:

Az ACE CLEANER egy speciális tisztító- és zsírtalanító szer a szennyeződések, ragasztók, lakkok, 
olajok, zsír és por hatékony eltávolítására. Az autóiparban szintén alkalmas féktárcsák és fékdobok, 
fékbetétek, tengelykapcsoló-burkolatok tisztítására és zsírtalanítására.

ACE Cleaner
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Vigye fel a szükséges mennyiségű ACE CLEANER-t a szennyezett felületre a megfelelő módon 
(spray, ecset, rongy stb.), vagy merítse az alkatrészt az oldatba 

2. Hagyja hatni 1-5 percig és törölje szárazra (hagyja, hogy a textília megfelelően megszáradjon)

3. Makacs szennyeződés esetén ismételje meg az eljárást, vagy hagyja hatni hosszabb ideig.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Konzisztencia Folyadék 
Bázis Aceton
Szín (vizuálisan) Színtelen folyadék
Szag Jellegzetes
Sűrűség 0,734 g/m3 20 °C-on
Gyulladási hőmérséklet 200 °C
Hígítás A terméket nem kell hígítani

Tárolás:

Tárolja száraz helyen, 10 °C - 20 °C közötti hőmérsékleten.
Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől távol tartandó.


