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Καθαριστικό τζαμιών
Περιγραφή
Συμπυκνωμένο καθαριστικό με βάση το οινόπνευμα για
τον καθαρισμό κρυστάλλων και άλλων σκληρών και
λείων, ανθεκτικών στο οινόπνευμα επιφανειών σε
κτίρια και οχήματα κτλ. Το καθαριστικό τζαμιών απομακρύνει χωρίς κόπο τους πιο δύσκολους ρύπους από
λάδι, γράσο, σιλικόνη, πιτσιλιές ασβέστη και σαπουνιών, δακτυλικά αποτυπώματα κτλ. Ακόμη και οι πιο
δύσκολοι ρύποι όπως υπολείμματα κεριού, νέφος βαφής και έντομα απομακρύνονται εύκολα.
Το καθαριστικό τζαμιών έχει μια μοναδική συμπεριφορά στεγνώματος αφήνοντας έτσι μια επιφάνεια χωρίς
σημάδια και υπολείμματα. Ακόμη και τα πανιά καθαρισμού στεγνώνουν πιο γρήγορα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερο διάστημα. Λόγω του ποσοστού οινοπνεύματος εξαιρετικά κατάλληλο ως
εμπόρευμα για χρήση το χειμώνα. Κατάλληλο και για
πολυκαρβονικά κρύσταλλα.

ιδιότητες
- γρήγορη αποτελεσματικότητα
- εξαιρετικά γρήγορη συμπεριφορά στεγνώματος
- για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- οικονομικό στη χρήση

τεχνικά χαρακτηριστικά

Για παράθυρα, καθρέφτες, πλακίδια, κεραμικά, λαμαρίνες καθώς και για λείες, σκληρές επιφάνειες όπως
πόρτες, πάγκοι εργασίας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και
στο σπίτι.

Εφαρμογή
Αραιώστε το καθαριστικό τζαμιών pur σε μια αναλογία
μέχρι 1:1 με νερό, εφαρμόστε το στις επιφάνειες,
αφήστε το να δράσει και ξεπλύνετε τους αποκολλημένους ρύπους. Τρίψτε μέχρι να στεγνώσει με καθαρό
πανί, πανί από μικροΐνες ή χαρτί.

υπόδειξη
Υπόδειξη: Ελέγξτε την καταλληλότητα και τη συμβατότητα πριν από την εφαρμογή!

Διαθέσιμες συσκευασίες

Χρώμα / όψη

blau / blue

πυκνότητα στους 20°C

0,95 g/cm³

τιμή pH

9,5 – 10,0 (unverdünnt /
neat)

βάση

Wasserlösliche
Lösungsmittel;
Stellmittel; Duftstoffe /
water-soluble solvents,
suspending agents,
scents

σχήμα

flüssig / liquid

υδατοδιαλυτότητα

mischbar / mixable

οσμή

charakteristisch /
characteristic

ιξώδες στους 20°C

1,8 mPas

σημείο ανάφλεξης

> 23 - < 34 °C

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Πεδίο χρήσης

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

10 l κάνιστρο πλαστικό

8194
D

33 l κάνιστρο πλαστικό

8195
D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

