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• Egyedülálló zsírtalanító és tisztító ké-
pességgel bír

• Használata kellő mértékű nyomás mel-
lett végezhető

• Gyorsan szárad, kellemes az illata

• Nem károsítja a műanyagokat, a fén-
yezett felületeket, a gumikat, és a hun-
garocellt sem

• Szelepe univerzális

• 100%-osan tiszta felületet eredményez, 
maradványok nélkül

• Alkalmazása - ragasztás, tömítés, fénye-
zés, stb. előtt ajánlott

• Alkalmazható gyengén szellőztethető he-
lyeken is

• Biztonsággal alkalmazható minden ipar-
ágban

• Bármilyen helyzetben lehet vele dolgozni

CLEANER 600 1 04.60001 04.6000

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Cleaner 600 CLR 12x 600 ml - spray 1 04.6000

Rendelési kódok:

Tulajdonságai: Előnyei:

Univerzális tisztító és zsírtalanító készítmény

Alkalmazása:

Szerelési és bontási munkáknál használatos. Kitűnően tisztítja a tengelykapcsolók súrlódó felületeit, fékeket stb. Zsír-
talanítja a karburátorokat, az olajos alkatrészeket. Ragasztási és fényezési felületek előkészítéséhez kiválóan alkalmas. 
RETECH ragasztók, tömítőanyagok és más javítóanyagok használata előtt is alkalmazzuk. 

A CLEANER 600 alkalmazható minden fémhez, üveghez, kerámiához és csaknem minden műanyaghoz. (Figyelem: né-
mely műanyagot károsíthat).
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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 felelősséget 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 kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, www.retech.cz

Használati utasítás:

Biztonsági használati utasitás:

Veszélyességi faktor:Veszélyességi faktor:
Bőrizgató hatású. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 

okozhat. A gázok belélegzése aluszékonyságot és szédülést okozhat.

Biztonsági előirás:Biztonsági előirás:
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező 

gázt, permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembe jutást. Megfelelő védőkesztyűt kell 
viselni. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Veszélyes alkotóelemek:Veszélyes alkotóelemek:
64742-49-0 Alacsonyforrású hidrogenizált benzin,109-66-0 Pentán, 67-64-1 Acetón

Kiegészitő adatok:Kiegészitő adatok:
A flakon állandó nyomás alatt van: ne tegyük ki erős napfénynek hősugárzásnak 5O°C fölött. Az üres 

flakont ne nyissa fel és ne dobja tűzbe. Ne fújja nyilt lángra, sem felhevitett tárgyakra.

A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:

Termék:  Tilos a kommunális hulladékkal együtt való megsemmisitése. Medsemmisitése a veszély-
es hulladékokra kiépitett égetőkben. A hulladék megjelölése 16 03 05

Csomagoló flakon:  Medsemmisitése a veszélyes hulladékokra kiépitett égetőtelephelyen, vagy 
a veszélyes anyagokat tároló gyűjtőhelyeken. A hulladék megjelölése 15 01 11

További információk a biztonsági adatlapon.

Rendkívül gyúlékony

1. Alkalmazás előtt a flakont alaposan rázza fel.

2. Hordja fel a CLEANER 600-at szükséges mennyiségben a tisztítandó felületre.

3. Hagyja a terméket elpárologni, adott esetben a felületet törölje meg tiszta ronggyal vagy papír törlőkendővel.

4. Nagyobb szennyeződés esetén az eljárást szükség szerint ismételje meg.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Irritáló hatású

Veszélyes az élő
 környezetre


