TERMÉKINFORMÁCIÓ
OKS 2631

Multi habtisztító, spray

Leírás
Az OKS 2631 multi habtisztító.

Alkalmazási területek

Előnyök és használat

▪ Eltávolítja a makacs módon letapadt szerves
szennyeződéseket, valamint a nikotin-, zsír- szilikon- és
gumimorzsalékot
▪ Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas
▪ Tisztítja az alumínium és nemesacél alkatrészeket, a
műanyagokat, az üveget, a krómot és a gumit
▪ Sokoldalú alkalmazás a vendéglátásban, irodai és autóipari
területeken, hobbi- és sporteszközökhöz, pl. konyhai
berendezések, pultok, tükrük, ablakfelületek és -keretek,
üvegpalackok, csempék, kerámiák, képernyők, gépházak,
hajók, lakóautók, szörfdeszkák, kerékpárok, polikarbonát
lemezek, akril- és plexiüvegek, szemvédők, szélvédők,
fényszórók stb.

▪ Könnyen felvihető, az aktív tisztítóhab révén ideális
függőleges felületekhez, nem folyik le
▪ Tisztítás közben ápolja az anyagot, nem hagy hátra csíkot
vagy egyéb maradványokat
▪ Nem roncsolja a lakkot, gumit és a műanyagokat, felfrissíti a
színeket
▪ Kellemes citrus illatú, bőrbarát
▪ Nem tartalmaz mérgező anyagot, pl. klórt és FCKW vagy PCB
vegyületeket
▪ Szilikonmentes
▪ Akril- és plexiüveghez használható

Iparágak
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hajóépítés és tengerészet
Karbantartás és javítás
Vas- és acélipar
Gumi- és műanyag-feldolgozás
Vegyipar
Üveg- és öntödeipar
Közútkarbantartás
Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
Logisztika
Papír- és csomagolásipar
Vasútipar
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TERMÉKINFORMÁCIÓ
OKS 2631

Multi habtisztító, spray
Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
Használat előtt a flakon erősen felrázandó! Kb. 20–30 cm távolságból egyenletesen vigyük fel. Rövid ideig hagyjuk hatni, majd
nedves állapotban töröljük le egy tiszta, szöszmentes kendővel vagy cellulóz törlőkendővel. Speciális bevonatok esetén ellenőrizzük
az összeegyeztethetőséget. Fagymentes helyen tárolandó.

Kapható kiszerelések
▪ 400 ml-es spray
Technikai adatok
Szabvány

Feltétel

Mértékegység
Érték

Alap
Adalékanyagok
Adalékanyagok

Víz
Anionos tenzidek
Adalékanyagok

Szín
Sűrűség (20°C-on)

DIN EN ISO 3838

Repedésvizsgálat

DIN EN ISO 22088-3

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com

www.oks-germany.com
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g/cm³

Halványkékes
0,92
Megfelelő

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.

oldal 2/2

