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ELECTRA CLEAN SPRAY

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Hurtigt og effektivt rensemiddel til
elektrisk og elektronisk udstyr
Produktbeskrivelse: ROCOL ELECTRA CLEAN SPRAY er en yderst effektiv og sikker kontaktrens, udviklet til rensning af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ideel til rensning af elektriske kontakter, motorer, instrumenter, armaturer, radioer, spoler mv.
Fjerner olie, fedt og overfladesnavs med virkning som en effektiv reparation. Fordamper hurtigt og efterlader ingen rester
hvorved den optimale ledningsevne bibeholdes. Påvirker ikke de fleste typer plast.
Egenskaber:
• Effektiv affedtning af alle former for elektronik
• Hurtigtørrende
• Efterlader ingen rester
• Forenelig med de fleste plasttyper
Anvendelse: Sørg for at afbryde strømmen før påføring af produktet, og sørg for at alle komponenter er afladet. Omryst dåsen
kraftigt og spray i en afstand af 15-30 cm. Sørg for passende ventilation. Evt. aftørres med fnugfri klud eller vatpind. Test
forenelighed med malede og lakerede overflader, samt plastik og gummi. Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.
Misbrug eller anden utilsigtet anvendelse af produktet kan være sundhedsskadelig. Efter påføring tillades produktet at
fordampe før strømmen tilsluttes.
Specifikationer:
 Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
 NSF K2 registreret under nr. 124471
 Halal certificeret
 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr.
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com
Tekniske og fysiske data:
Varenummer/Forpakning:
Udseende:
Densitet:
Drivgas:
Forpakning:
Flammepunkt:
Opbevaring:

55005000 Spray
Farveløs væske
0,74 kg/ltr.
CO2 (kuldioxid)
300 ml
< 0°C
Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C, beskyttes mod direkte sollys

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og
svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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