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UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla 
bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya 
kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten 
korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır.  Güvenlik Bilgi Fomuna bakınız. 

WINKEL PRO FAST CLEANER
Parça ve Yüzey Temizleyiciler

Art. No. :
20071 

Ambalaj:
400 mL

WINKEL PRO Fast Cleaner alkol, eter ve hidrokarbonlu 
solvent bazlı yüksek performanslı bir temizleyici sprey 
üründür. İçeriğindeki temizleyici kimyasallar % 90'dan fazla 
aktif bileşen içerir. Kalıntı bırakmaz, kalıcı film oluşturmaz, 
yüzeyleri aşındırmaz. Hızlı kurur, metal yüzeylerdeki nemi 
yok ederek yüzeyi yapışma için ideal hale getirir. Yapıştırma 
ve contalama işlemleri öncesinde temizlik amaçlı; atölye, 
işletme ve evlerdeki tüm cam, seramik ve metal parçalarda 
genel yağ giderici ve temizleyici olarak kullanımı idealdir. 
Boyama veya astarlama için yüzeylerin ön işlemden 
geçirilmesi gereken durumlarda ve ayrıca metal 
yüzeylerden silikon kalıntılarının giderilmesinde kullanılır.

Uygulamadan önce sprey kutusunu iyice çalkalayın. Temizlenecek parçalara ürünü 20 ila 30 cm mesafeden 
yatay/dikey yönlerde kir ve yağdan tamamen arınana dek püskürtün; inatçı kirlerde ürünü temiz bir bez veya fırça 
yardımı ile kullanınız. Gerektiği takdirde işlemi tekrarlayın (özellikle aşırı kirli parçalarda). Plastik parçalara veya 
boya ile kaplı yüzeylerde kullanmayın. Hassas malzemelerde yaygın kullanım öncesi spreyin malzemeyle 
uyumunu küçük bir alanda test etmeniz tavsiye edilir.

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

Bileşimi:
Fiziksel hali: 
Renk: 
Koku:
Yoğunluk (20°C):   
Buhar basıncı (20°C):

Hidrokarbonlu solvent
Basınçlı metal kutuda sıvı
Renksiz
Karakteristik
0.7129 - 0.7132 g/cm³
<= 70 hPa

Fiziksel Özellikler

Kullanım Şekli

Açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +5°C ila +25°C aralığındadır. Daha yüksek 
depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +5°C'nin altına düşmemelidir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü


