
        
 
 
 
 

 

 
prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky     

    
� rychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky    
� bezpečné použití na bezpečné použití na bezpečné použití na bezpečné použití na tištěné spoje, plasty,tištěné spoje, plasty,tištěné spoje, plasty,tištěné spoje, plasty,    izolace kabelůizolace kabelůizolace kabelůizolace kabelů    a další ca další ca další ca další citlitlitlitlivé materiályivé materiályivé materiályivé materiály    
� vhodný pro čištění svhodný pro čištění svhodný pro čištění svhodný pro čištění skleněných povrchůkleněných povrchůkleněných povrchůkleněných povrchů    
� nepůsobí korozivněnepůsobí korozivněnepůsobí korozivněnepůsobí korozivně    
� netoxickýnetoxickýnetoxickýnetoxický    
� obsahuje isopropylalkohol (obsahuje isopropylalkohol (obsahuje isopropylalkohol (obsahuje isopropylalkohol (>>>>95%)95%)95%)95%)    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ    je speciálně vyvinutý rychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektronických 
a mikroelektronických zařízení a materiálů citlivých na běžná rozpouštědla. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ    má široké spektrum použití pro servisní a výrobní činnost v oblasti elektroniky a 
mikroelektroniky. Rychle a bezpečně odstraní oleje, tuky, tavidla a další nečistoty z tištěných 
spojů, elektromechanických zařízení. Čistí bez narušČistí bez narušČistí bez narušČistí bez narušení a poškození povrchuení a poškození povrchuení a poškození povrchuení a poškození povrchu relé, elektronické 
kostry, motory, kontakty, konektory, přepínače, kovové plochy, ložiska, gyroskopy, optická čidla, 
hlavy pásků, magnetické pásky, rekordéry, přesné přístroje, počítadla mincí, kancelářské stroje, 
odstraňovače vlhkosti, fluidní systémy, hydraulická zařízení, počítače, tunery, poplašná zařízení, 
regulační a ovládací zařízení, signální zařízení, časovací zařízení.  
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ    je vhodný na čištění skleněných povrchů a přípravu povrchu před lepením, na 
odstranění zbytků lepidel po samolepících štítcích. 

    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ před použitím protřepejte, nastříkejte a nechte působit. Silnější vrstvy nečistot 
můžete narušit mechanicky, setřít čistým hadrem. V případě potřeby celý postup opakujte.  
Před čištěním odpojte zPřed čištěním odpojte zPřed čištěním odpojte zPřed čištěním odpojte zařízení od zdroje napětíařízení od zdroje napětíařízení od zdroje napětíařízení od zdroje napětí....        
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    

            TECHNICKÁTECHNICKÁTECHNICKÁTECHNICKÁ    DATA:DATA:DATA:DATA:  Skupenství:  kapalné 
                         Barva:  bezbarvý 
      Zápach:  alkoholický 
      Hořlavost:  vysoce hořlavý 

    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400ml sprej (obj. č. 119001)     
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky     
    

� rychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektronikyrychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektroniky a mikroelektroniky    
� bezpečné použití na tištěné spoje, plasty, izolace kabelů a další cbezpečné použití na tištěné spoje, plasty, izolace kabelů a další cbezpečné použití na tištěné spoje, plasty, izolace kabelů a další cbezpečné použití na tištěné spoje, plasty, izolace kabelů a další citlitlitlitlivé materiályivé materiályivé materiályivé materiály    
� vhodný pro čištění skleněných povrchůvhodný pro čištění skleněných povrchůvhodný pro čištění skleněných povrchůvhodný pro čištění skleněných povrchů    
� nepůsobí korozivněnepůsobí korozivněnepůsobí korozivněnepůsobí korozivně    
� netoxickýnetoxickýnetoxickýnetoxický    
� obsahuje isopropylalkoholobsahuje isopropylalkoholobsahuje isopropylalkoholobsahuje isopropylalkohol    ((((>>>>95%)95%)95%)95%)    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ    je speciálně vyvinutý rychleschnoucí rozpouštěcí prostředek na čištění elektronických 
a mikroelektronických zařízení a materiálů citlivých na běžná rozpouštědla. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PURESPREJ PURESPREJ PURESPREJ PURESPREJ má široké spektrum použití pro servisní a výrobní činnost v oblasti elektroniky a 
mikroelektroniky. Rychle a bezpečně odstraní oleje, tuky, tavidla a další nečistoty z tištěných 
spojů, elektromechanických zařízení. Čistí bez narušení a poškození povrchuČistí bez narušení a poškození povrchuČistí bez narušení a poškození povrchuČistí bez narušení a poškození povrchu relé, elektronické 
kostry, motory, kontakty, konektory, přepínače, kovové plochy, ložiska, gyroskopy, optická čidla, 
hlavy pásků, magnetické pásky, rekordéry, přesné přístroje, počítadla mincí, kancelářské stroje, 
odstraňovače vlhkosti, fluidní systémy, hydraulická zařízení, počítače, tunery, poplašná zařízení, 
regulační a ovládací zařízení, signální zařízení, časovací zařízení.  
PURESPREJ PURESPREJ PURESPREJ PURESPREJ je vhodný na čištění skleněných povrchů a přípravu povrchu před lepením, na 
odstranění zbytků lepidel po samolepících štítcích. 

    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PURESPREJPURESPREJPURESPREJPURESPREJ před použitím protřepejte, nastříkejte a nechte působit. Silnější vrstvy nečistot 
můžete narušit mechanicky, setřít čistým hadrem. V případě potřeby celý postup opakujte.  
Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napětí. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napětí. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napětí. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napětí.     
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdravVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdravVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdravVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny í při práci jsou podrobně uvedeny í při práci jsou podrobně uvedeny í při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
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BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400ml sprej (obj. č. 119001)     
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉJEN PRO PRŮMYSLOVÉJEN PRO PRŮMYSLOVÉJEN PRO PRŮMYSLOVÉ    VYUŽITÍVYUŽITÍVYUŽITÍVYUŽITÍ    
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nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
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