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INSTRUKCE

ELECTRIC CLEANER II

Čistič různých povrchů elektrických součástek a 
přístrojů na bázi rozpouštědel, který zároveň rozpouští 
oxidační filmy, které způsobují přechodový odpor a 
jiskření.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Electric Cleaner II SEII 12 x 500 ml sprej 34621

✓ Čistič, mazadlo a ochranný prostředek v jednom – snižuje zásobu.

✓ Neobsahuje škodlivá rozpouštědla – bezpečné použití na plastové a nylonové části.

✓ Maže a zároveň čistí - zlepšuje funkci kontaktů, relé, příslušenství a dalších elektrických částí.

✓ Odstraňuje oxidační filmy, oleje, špínu a prach – zvyšuje účinnost elektrických komponentů a šetří čas.

✓ Zanechává ochranný film - zamezuje dalšímu vytvoření oxidace, a vlhku, které může způsobit el. poruchu. 

Electric Cleaner II je čistič elektrických částí, který odstraňuje oxidační film, špínu, prach a olej z elektrických komponentů. 
Electric Cleaner II je šetrný k nylonovým a plastovým komponentům. Produkt se jednoduše nastříká na postiženou oblast, 
kde čistí a navíc přistupuje na bázi rozpouštědla, pak se odpaří, a zanechá ochranné mazivo.
Používá se na spoje, el. konektory, hlavně pod krytem a tam, kde je mastnota, olej a voda, stejně jako např. plochy masky 
chladiče, které jsou vystaveny dešti. 
Dále se používá na motocykly, popelářské vozy a jiné vozidla s nechráněným rozvaděčem.

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

2. ODPOJTE  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE.

3. Šetrně aplikujte na čištěnou součástku.

4. Nechejte nasáknout po dobu 2-3 minut.

5. Pokud je to nutné, vysušte ošetřené místo proudem vzduchu.

6. Zařízení připojte zpět ke zdroji elektrické energie.



Číslo výrobku: 34621

Název: Electric Cleaner II

Životnost:               24 měsíců
Balení: 500 ml – sprej 

Bezpečnostní list: ano

Konzistence: kapalná
Hustota při 25°C: 0,685 g/ml

VOC: 604 g/l

Kód celního sazebníku: 34039900

Rozpustnost: nerozpustné

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

ELECTRIC CLEANER II

N-tek, s.r.o., 
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


