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Leírás
Az OKS 2621 szennyeződések eltávolítására szolgáló kontakttisztító.

Alkalmazási területek
▪ Laza oxid- és égésmaradványok, porlerakódások vagy

kúszóáramot okozó szennyeződések eltávolítása mozgó
érintkezési felületekről – pl. gépjárművek gyújtáselosztója,
reléérintkezői, ellenállás- vagy potenciométer csúszópályái
–, illetve statikus érintkezési felületekről – pl. gépjármű
gyújtógyertyák, dugaszcsatlakozók, toló- vagy csavarkötések
–, bármilyen elektromos vagy elektronikus berendezésben
és készülékben

Előnyök és használat
▪ Nagy hatékonyság a kiváló tisztítási tulajdonságoknak

köszönhetően
▪ Sokoldalú alkalmazás a villamossági területen végzett

mindenféle karbantartási és ügyfélszolgálati munka során
▪ A felületre kerülést követően gyors elpárolgás

Iparágak
▪ Logisztika
▪ Vasútipar
▪ Vas- és acélipar
▪ Gumi- és műanyag-feldolgozás
▪ Hajóépítés és tengerészet
▪ Vegyipar
▪ Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
▪ Üveg- és öntödeipar
▪ Közútkarbantartás
▪ Karbantartás és javítás
▪ Papír- és csomagolásipar

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
Használat előtt áramtalanítson, és gondoskodjon az elektrosztatikus töltés levezetéséről. Szórjuk be a tisztítandó területet, amíg
el nem érjük a kívánt tisztaságot. A használt hatóanyagok általánosan műanyag-összeférhetőek. Az elektronikában használt
műanyagok sokfélesége miatt azonban használat előtt ajánlott az összeférhetőség ellenőrzése.

Kapható kiszerelések

▪  400 ml-es spray

Technikai adatok

Szabvány Feltétel MértékegységÉrték
Alapolaj Alifatikus szénhidrogének
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A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű
ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok
mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag
kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára,
valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon
jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az
utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további
károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika
fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva.  ® = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el.
További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.
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Szabvány Feltétel MértékegységÉrték
Szín Színtelen
Sűrűség (20°C-on) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 0,66


