
Electric Cleaner 2
Kõrgkvaliteetne lahustitel põhinev elektriseadmete puhasti, määrdeaine ja kaitse

T/N Toode S/C Pakend

34621 Electric Cleaner 2 SE2 500 ml aerosool

Omadused & Eelised
• Puhasti, määrdeaine ja kaitse kõik ühes tootes –

vähendab vajadust mitme erineva toote järgi
• Puhastab kui ka õlitab - voolu juhtiv kile tagab kontaktide, 

releede, armatuuride ja teiste elektriseadmete osade
liikumise .

• Lahustab oksüdeerunud kihte, õlisid, mustust ja tolmu -
hoiab kokku aega ja tagab elektriseadmete osade
töökindluse

• Jätab õhukese kaitsekihi – ennetab edasise oksüdatsiooni
ja niiskuse teket

Kasutamine

SE II-s on kasutatud lahusteid, mis on eriliselt välja arendatud, et neis lahustuksid elektrikontaktide
taskistust suurendavad ja sädelemist esile kutsuvad oksüüdikihid ilma ümbritseva plastik- või nailonosi
kahjustamata. SE II lahustab kiiresti õlisid, tolmu ja mustust, sellega saab puhastada elektriseadmetega
piirnevaid alasid ja sel viisil vähendada elektrivoolu roomavlahenduste riski. SE II on kaitseks niiskuse vastu, 
hoiab ära oksüüdikihtide poolt põhjustatud elektriseadmete rikked, taastab energia ja võimsuse täieliku
ülekande käivititel, generaatoritel, pingeregulaatoritel, jagajatel, aknaklaaside tõstemootoritel.

Kasutusjuhend
1. Enne kasutamist loksutada.
2. Lülita elektriseade välja.
3. Pihusta puhastamist vajavasse kohta.
4. Lase mõjuda 2-3 minutit.
5. Vajadusel lase kuivada õhu käes.
6. Ühenda elektriseade.



Tehniline informatsioon

Konsistents: Kerge lahusti

Värvus: Värvitu

Lõhn: Lahusti

Erikaal: 0.685 g/ml @ 25OC

pH: Ei ole kohandatav

Lahjendusaste: Ei ole kohandatav

Lahustuvus vees: Lahustumatu

Kasutustemperatuur: 10 – 25OC

Lenduvad ühendid (VOC): 604 g/ml

Säilivusaeg: 24 kuud

Tollikood: 3403 9900

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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