
www.retech.com

T
is

z
tí

tó
 é

s
 z

s
ír

ta
la

n
ít

ó
 t

e
rm

é
k

e
k

Speciális, alkohol alapú zsírtalanító.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Fine Cleaner 500 ml - Spray FCS Spray 500 ml 1 35342

Fine Cleaner 500 ml - Liquid FCK Kanna 500 ml 1 35343

Tulajdonságok: Előnyök:
• Tökéletesen tisztít és zsírtalanít 
• Nem hagy foltokat 
• Tökéletesen előkészíti a felületet 

a ragasztáshoz / tömítéshez
• Nem károsítja a műanyagot, a gumit, 

a polikarbonátot vagy a polisztirolt

• Minden lakkozott vagy nem bevont 
felületen használható

• Magas tisztító- és zsírtalanító hatás, 
garantált eredmény

• Alkalmazás szórással (spray) és kézzel 
(kanna)

• Különböző felhasználás 
• Biztonságos használat minden 

iparágban

Alkalmazás:

FINE CLEANER egy speciális alkohol alapú készítmény, amely az ideálisan tiszta és zsírtalanított 
felület előkészítésére szolgál, az MS polimerek és poliuretán alapú ragasztók és tömítőanyagok tö-
kéletes tapadásának elérése érdekében. Nagyon jól zsírtalanítja az olyan érzékeny felületeket, mint 
például a műanyag, gumi, polikarbonát, üveg, tükrök, bevont kerámia, polisztirol, stb. A nem porózus 
felületek lakkozott és bevonat nélküli felületeinek tisztítására és zsírtalanítására szolgál.

Fine 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, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Használat előtt jól rázza fel.

A legjobb eredmény érdekében nedvesítse meg a mikroszálas törlőt vagy papírt (nem engedhet szá-
lakat), és törölje le a felületet egy lökettel. Hagyja szellőzni min. 30 másodpercig. Minden további 
tisztításhoz használjon tiszta vagy új törlőt. Nagy szennyeződés esetén ismételje meg az eljárást, ha 
szükséges.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Tárolás:

Hűvös, száraz körülmények között tárolandó.


