Środek do czyszczenia powierzchni
Jakość profesjonalna
Cechy charakterystyczne
Uniwersalny środek do czyszczenia powierzchni
Szybko usuwa tłuszcz
Bezpiecznie czyści
Szybko odparowuje
Nie pozostawia powłoki olejowej
Silne działanie rozpuszczające
Nie narusza materiału

Korzyści

Usuwa
szybko i bezpiecznie smołę, olej, tłuszcz,
kit, silikon, środki przeciwkorozyjne, kleje itd.
Oszczędza czas
Do stosowania na tworzywach sztucznych,
metalach, szkle, powierzchniach
lakierowanych itp.
Można stosować do akrylu

Zakres zastosowań
Do czyszczenia powierzchni, które będą klejone
przy użyciu produktów beko np. Allcon 10,
Tackcon, Allbond-Fluid itp.
Usuwa nadmiar niezaschniętego kleju PU np.
Allcon 10, Tackcon, Fibcon
Do usuwania pozostałości kleju z folii
ochronnych i etykiet, również z wanien
akrylowych
Bezproblemowo usuwa resztki uszczelniaczy
stosowanych w przemyśle samochodowym
oraz technice sanitarnej i grzewczej
Może być używany do oczyszczania końcówek
kabli (np. podczas montażu końcówek
zaciskowych)

Informacja techniczna:

www.beko-group.com

Produkty
chemiczne

Allclean

Opakowanie
500 ml

Środek do czyszczenia powierzchni
Obszar zastosowań
Zakłady lakiernicze
Gospodarstwa domowe
Warsztaty samochodowe
Przedsiębiorstwa przemysłowe

Drukarnie
Zakłady malarskie
Stacje benzynowe
Firmy budowlane

Obróbka
Nanieść beko Allclean na miękką i czystą tkaninę, po
czym przetrzeć nią czyszczone powierzchnie lekko
naciskając. Osuszyć używając miękkiej tkaniny. Jeśli
jest to niezbędne powtórzyć powyższe czynności.
Powierzchnie należy sprawdzić pod kątem trwałości
wybarwienia.

Nr art. 266 120 0500PL

Wskazówki
Ostrożnie postępować ze świeżo lakierowanymi
powierzchniami.
Przeprowadzić próby na czyszczonych powierzchniach.
Nie stosować na elementy ze skóry i powierzchni
pokrytych warstwą ochronną.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie spożywać i nie wdychać.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Chronić odzież przed kontaktem.
Produkt przeznaczony do zastosowań
profesjonalnych i przemysłowych.
W przypadku nieprawidłowego i niefachowego
użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za
produkt.
Przestrzegać informacji podanych w karcie
bezpieczeństwa!

Parametry techniczne
Baza

Rozpuszczalnik organiczny

Kolor

bezbarwny

Zapach

charakterystyczny

Gęstość

0,75 g/cm³

Konsystencja

płynna

Okres przydatności

24 miesięcy

Przechowywanie

w dobrze zamkniętych pojemnikach, miejsce chłodne i suche

Zawartość/
Opakowanie

Butelka 100 ml
Butelka 500 ml
Pojemnik 5 l

24 sztuk/pudełko
6 sztuk/pudełko
1 sztuka/pudełko

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 02/2022. Nr art. 266 120 9PL
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3024 sztuk/palecie
756 sztuk/palecie
96 sztuk/palecie

Nr art. 266 120 0100PL
Nr art. 266 120 0500PL
Nr art. 266 120 5000PL

Katalog Online:

Produkty
chemiczne

Allclean

