
DIELEX NF
Aplicaţii  :

Se utilizează în stare pură prin pulverizare, jet,  
înmuiere, aplicare cu pensula.
Dizolvă rapid grăsimile şi se usucă în mai puţin 
de 5 minute fără a lăsa urme.

Recomandări  : 

Îndepărtaţi orice sursă de foc  atunci  când 
utilizaţi produsul. Nu aplicaţi pe o  sursă  de 
căldură inportantă sau corpuri incandescente.

Rezerve către utilizator : 

Produs destinat exclusiv uzului profesional. 
A se raporta la fişa de securitate disponibilă
la cerere, a se conforma instrucţiunilor. 
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul 

Mod de ambalare  :

Aplicaţii  : 

Se utilizează pur : pulverizare, în fântână, 
imersie, cu pensula.Dizolvă rapid grăsimile 
şi se usucă în  mai puţin de 5 minute, fără a

 lăsa urme. Domenii de utilizare : electronică,
mecanică fină,  aeronautică,  tratamente de 
suprafaţă, optică medicală, argintărie şi 

Recomandări  :

îndepărtaţi  orice sursă de igniţie  atunci  când utilizaţi 
produsul. Nu aplicaţi pe corpuri incandescente sau pe
o sursă de căldură importantă.

PNB17 NF
Substituent al lui Trichlo 1.1.1 ETHANE 
Viteză de evaporare echivalentă
Înaltă putere degresantă.
Tensiune superficială ameliorată.
Compatibil cu majoritatea materialelor plastice.
Garantat fără Ether de Glycol şi fără HCFC 141 B.
PNB 17 este un solvent şi degresant la rece,

dielectric, utilizat la curăţarea şi întreţinerea pieselor
mecanice ale arzătoarelor pe motorină, gaz, etc.
Asigură o eficacitate maximă de curăţare şi nu 
atacă suporturile din mase plastice sau vopsite.
Pentru suprafeţe din materiale de sinteză se 
recomandă o probă în prealabil.

Mod de ambalare  :

Rezerve către utilizator   :

Produs rezervat unui uz exclusiv
profesional. A se raporta la fişa de
securitate disponibilă la cerere.
A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate 

CLEAN NET

Combinaţie echilibrată de tensioactivi şi de agenţi degresanţi.
- Special conceput pentru eliminarea rapidă a uleiurilor de orice natură.
- Respectă fierul, cuprul, diversele materiale de construcţie, prezenţa aluminiului.

Este sfătuit să se facă un test prealabil pentru a ajusta diluţia produsului.

Aplicaţii  :

-  Se utilizează diluat cu apă între 5 şi 20 % CLEAN NET
- Se pulverizeată, cu buretele sau în imersie
-  După periat, imersie sau pulverizare clătiţi cu apă
- Utilizare la rece, poate fi folosit la cald, maxim 60 °C

Recomandări  :

            În prezenţa aluminiului faceţi un test prealabil

Rezerve către utilizator  :

Produs destinat exclusiv uzului profesional, a se 
conforma instrucţiunilor. Declinăm orice responsabilitate
dacă produsul nu este utilizat conform prescripţiilor

 
Ref. 3310

Formulă concentrată 

Ref. 3309
750
ml

/  PRODUS  DEGRESANT ARZĂTOARE / DETERGENT ALCALIN

Se utilizează împreună cu PULVERIZATORUL : Ref. 3020 

2
Litri

5
Litri

10
Litri

20
Litri

60
Litri

200
Litri

Ref. 3050 Ref. 3051  Ref. 3052  Ref. 3053  Ref. 3057   Ref. 3055

Ref. 3436 Ref. 3437 Ref. 3439

Ref. 3440

Ref. 3441

5
Litri

10
Litri

20
Litri

60
Litri

200
Litri

Fluid  tehnic  ultra  pur de  degresare  ale  cărui 
proprietăţii fizico-chimice sunt direct comparabile
 ale Triclo 1.1.1 Etan. 
Astfel rezultă inconvenientele pe plan toxicologic
şi pe planul mediului.
Nu posedă mirosul eterat al  Trichlor 1.1.1 Etan.

Se  utilizează  în  numeroase  domenii  unde
caracteristicile  organoleptice  a  unei  soluţii 
influenţează direct producţia,  mediul  ambiant,

condiţiile de  lucru. Este un degresant  tehnic, 

dielectric la rece pentru curăţarea şi întreţinerea
pieselor mecanice ale arzătoarelor pe motorină,

gaz, etc. Asigură o eficacitate de curăţare maximă
respectând metalele, plasticurile şi vopselele. Este
sfătuit să se facă un test prealabil pe anumite  
materiale de sinteză.

Diluat pentru utilizare
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laboaratoare.
dacă produsul nu este utilizat
conform prescripţiilor.

nu este utilizat conform prescripţiilor.
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