
Informace o výrobku

ELASKON  Reiniger

ELASKON Reiniger je speciální čistící prostředek od
tuků, olejů a dalších znečištění.

Oblasti  použití

ELASKON  Reiniger je  určen  pro  čištění  kovových
součástí  ve  strojírenském  průmyslu,  v  servisních  a
údržbářských dílnách, a jim podobných provozech.

Vlastnosti

ELASKON Reiniger je prostředek obsahující 
rozpouštědla. Produkt se s povrchu odpaří a není 
potřeba další operace. Vyčištěné, suché součásti je 
možné ihned dále zpracovávat. Produkt může být 
použit na čištění motorů, autodílů, převodovek, tak 
jako i pohyblivých součástí, jako např. lan, lanovodů, 
bovdenů, kloubů, apod.

Pokyny pro zpracování

ELASKON Reiniger se zpracovává ve stavu dodání.
Pokud  uvažujete  s  použitím  produktu  na  čištění
plastových dílů, resp. na součásti obsahující plastové
komponenty,  doporučujeme  nejdříve  odzkoušet
snášenlivost  plastu  s  produktem,  protože  může
některé druhy plastů poškozovat !

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237  Dresden 
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o.,   Průmyslová 11/1472,  102 19  Praha 10 –
Hostivař,  tel.: 222 351 140,  fax: 222 351 149

e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 

Pro:

čistění kovových 
součástí všeho 
druhu

Skladování:

v uzavřeném 
originálním obali min. 1
rok.

dodává se v:

600 ml sprej
(karton 12 kusů)
20 l kanystr

e-mail:info@elaskon.de

http://www.elaskon.de/
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Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C 0,713 g/cm3 DIN 51757

Viskozita při 20°C 2 mm2/s DIN 51562, část 1

Bod vzplanutí <0°C DIN ISO 22719

Skladování:

Skladujte za podmínek pro skladování hořlavin I třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. 

Čtěte bezpečnostní list!

 Poznámka:

 Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené
 v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné
 právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické 
zkušenosti našeho aplikačního oddělení.
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e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 


	Informace o výrobku

