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• Hatékony anyagokat tartalmaz

• Vékony száraz vezető filmet képez

• Megelőző védelmet biztosít a nedves-
ség hatásai ellen

• Egyáltalán nem tartalmaz agresszív 
anyagokat

• Feloldja az oxidációt, eltávolítja a szen-
nyeződéseket és a port

• Biztosítja a kezelendő helyek tartós vé-
delmét az oxidációval szemben

• Javítja az elektromos alkatrészek mű-
ködését és az érintkezést. A mozgó ré-
szeket átkeni.

• Nem károsítja a lakkozott és a műany-
ag elemeket sem

ELECTRIC CLEANER R 34422R 34422

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Electric Cleaner REC 12x 500ml - spray R 34422

Rendelési kódok:

Tulajdonságai: Előnyei:

Nagyon gyors tisztítószer mindennemű 
elektromos rendszerhez

Alkalmazása:

Az ELECTRIC CLEANER egyedileg kialakított recepttúrájával minőségi és egyszerű munkára, mindennapos használatra 
alkalmas készítmény. Nem károsítja a fémeket, éppen ellenkezőleg, a fémes felületeknek megelőző védelmet biztosít 
a korrózióval szemben. Alkalmazásával a kezelt helyeken feloldja az oxidációt, kizárja a nedvességet  és védőfilmet képez. 
Hosszú idejű védelmet nyújt az agresszív hatást okozó nedvesség és az oxidáció kialakulása ellen. Nem károsítja a műa-
nyagokat, kaucsukokat és más anyagokat.

Használható: elektromos érintkezőkhöz, kapcsolókhoz, relékhez stb.
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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:
Szemizgató hatású. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 

okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 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. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Csak jól szellőztetett 
helyen használható.

Veszélyes alkotóelemek:Veszélyes alkotóelemek:
109-66-0 – Pentán, 67-63-06 Propán-2-ol

Kiegészitő adatok:Kiegészitő adatok:
A flakon állandó nyomás alatt van: ne tegyük ki erős napfénynek hősugárzásnak 50°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. Felhasználás előtt a flakont alaposan rázza fel.

2. Az elektromos berendezést kapcsolja szét az áramforrástól.

3. Hordja fel a szükséges mennyiségű ELECTRIC CLEANER - t a tisztítandó alkatrészekre.

4. 2-3 percig hagyja, hogy a készítmény kifejtse hatását.

5. Amennyiben szükséges, a kezelt helyeket szárítsa ki sűrített levegő alkalmazásával.

6. Az elektromos berendezést kapcsolja vissza az áramforrásraSzemizgató hatású..

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Irritáló hatású

Veszélyes az élő
 környezetre


