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INSTRUKCE

ELECTRIC CLEANER NSF
Vysoce výkonný, rychlý čistič pro elektrické 
aplikace. Netoxické sušicí rozpouštědlo 
nezanechává žádné zbytky ovlivňující vodivost. 
Ideální pro elektrická zařízení včetně kontaktů, 
motoru a spínačů.

Název Zkrat
ka

Balení Obj. číslo

Electric Cleaner Sprey SEII 12 x 400 ml sprej 85310

• Rychlé čištění- nezanechává žádné zbytky, které by ovlivnily vodivost

•  Rychle odstraňuje špínu, mastnotu a špínu

• Vhodné pro většinu plastových běžně používaných plastů

• Vynikající čisticí a odmašťovací prostředek pro elektrické komponenty. (DIN V 10517)

• Vhodné pro prostředí s potravinami / čistými prostory

• neobsahuje: živočišné produkty, oleje z ořechů nebo geneticky modifikované přísady

• SCHVÁLENÝ VÝROBEK NSF

• 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 ochranný film.
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, vzhledem k atestu K2 - NSF vhodný ve všech provozech, kde je tento atest vyžadován.

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte. Zajistěte odvětrání prostoru.
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: 85310
Název: Electric Cleaner Sprey
Životnost:               18 měsíců
Balení: 400 ml – sprej 
Bezpečnostní list: ano
Konzistence: kapalná
Hustota při 25°C:
VOC:
Kód celního sazebníku:
Rozpustnost: nerozpustné
NSF Registrace: K2   139684

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., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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