
Electric Cleaner 2
Visoko kvalitetno čistilo, mazilo in zaščita različnih električnih komponent. 

Koda: Oznaka: PakiranjeNaziv

Electric Cleaner 2 SE2 500 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti:
• Čistilo, mazilo in zaščita v enem proizvodu - manjša zaloga
• Podmazuje in ščiti -  omogoča enostavno premikanje

stikal, prenosnikov, rotorjev in ostalih električnih delov
• Raztopi oksidne obloge - hitro odstrani olja, umazanijo

in prah
• Ustvari zaščitni film - ščiti pred vlago, oksidacijo in

drugimi vplivi, ki povzročajo električne okvare

34621

Uporaba

Čistilo Electric Cleaner 2 je proizvedeno na osnovi topil. Razgradi in odstrani oksidacijo, umazanijo, prah 
in olje iz električnih komponent in priključkov, pri čemer ne povzroča poškodb na najlonu ali plastičnih 
delih. Čistilo napršite na prizadeto območje, kjer začne z procesom čiščenja. Topilo v čistilu bo izhlapelo 
in za sabo pustilo le zaščitno mazivo. Čistilo Electric Cleaner 2 je varno za uporabo na vseh plastičnih in 
najlonskih delih.
Področja uporabe čistila so priključki z več vtiči, zlasti v predelih, kjer so prisotne masti, olje in 
voda, ter površine, ki so izpostavljene dežju in vlagi.

Področja uporabe vključujejo motorna kolesa in vozila z izpostavljenimi električnimi deli. 

Navodila za uporabo
1.Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.

2.IZKLJUČITE ELEKTRIČNO NAPELJAVO.

3.Napršite na površino čiščenja.
4.Pustite, da se čistilo vpije, 2-3 minute.

5.Če je potrebno posušite z uporabo fena.
6.Ponovno priključite električno napeljavo.



Tehnične informacije

Osnova:

Izgled/barva:

Vonj:

Specifična teža:

pH:

Redčenje:

Topnost v vodi: 

Temp. nanosa:

VOC:

Rok uporabe:

Tarifna številka:

Čistilo na osnovi topila 

Prozorna

Topilo

0.685 g/ml @ 25OC

 -

Se ne redči 

Netopno 

10OC– 25OC 

604 g/ml

24 mesecev 

3403 99 00

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground 
Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v 
povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse 
predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna 
Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli 
zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



