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nehořlavé průmyslové rozpouštědlonehořlavé průmyslové rozpouštědlonehořlavé průmyslové rozpouštědlonehořlavé průmyslové rozpouštědlo    
    

� rozpouští asfalt, dehet, tuky, synrozpouští asfalt, dehet, tuky, synrozpouští asfalt, dehet, tuky, synrozpouští asfalt, dehet, tuky, syntetické kapaliny, laky, pryže, zbytkytetické kapaliny, laky, pryže, zbytkytetické kapaliny, laky, pryže, zbytkytetické kapaliny, laky, pryže, zbytky    po ropných po ropných po ropných po ropných 
derivátechderivátechderivátechderivátech    a řadu lepidela řadu lepidela řadu lepidela řadu lepidel    

� nehořlavé nehořlavé nehořlavé nehořlavé ----    lze použít pro čištění dílů pod napětímlze použít pro čištění dílů pod napětímlze použít pro čištění dílů pod napětímlze použít pro čištění dílů pod napětím    
� půpůpůpůsobí extrémně rychlesobí extrémně rychlesobí extrémně rychlesobí extrémně rychle    
� po čištění nezanechává stopy nečistotpo čištění nezanechává stopy nečistotpo čištění nezanechává stopy nečistotpo čištění nezanechává stopy nečistot    
� dielektrická pevnost do 40 kVdielektrická pevnost do 40 kVdielektrická pevnost do 40 kVdielektrická pevnost do 40 kV    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222, , , , tj.tj.tj.tj.    minimálně 97% účinné látky v netto objemuminimálně 97% účinné látky v netto objemuminimálně 97% účinné látky v netto objemuminimálně 97% účinné látky v netto objemu    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
SDI NEWSDI NEWSDI NEWSDI NEW    je extrémně účinné, nehořlavé organické rozpouštědlo, které se okamžitě odpařuje a na 
vyčištěném povrchu nezanechává rezidua. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
SDI NEWSDI NEWSDI NEWSDI NEW    se používá na čištění povrchů všude, kde povrch musí být dokonale čistý a suchý a 
zbaven jakýchkoliv zbytků nečistot. Na čištění hořáků kotlů, motorů vozidel, nádrží, odstranění 
karbonizovaných nečistot z karburátorů, ventilů, čerpadel, apod. Odstranění olejů, tuků a dalších 
maziv, asfaltu, dehtu, atp. Na čištění v tiskařských provozech a v elektromechanice k odstranění 
tenkých vrstev nátěrů.  
Je nehořlavý. Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.    

    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
SDI NEWSDI NEWSDI NEWSDI NEW aplikujte na požadované místo. Před použitím na plastech a jiných syntetických 
materiálech doporučujeme odolnost povrchu otestovat.  
    

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

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:    světle hnědá až žlutá kapalina  
                    Vůně:     nakyslá  
     Hustota:    1,33 g/cm3 při 20°C (ASTM D 4052)  
     Rychlost odpaření:   1,2 (éter = 1,0) 
     Bod vzplanutí:   > 60°C 
     Dielektrická pevnost:   > 40 kV 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  800/600ml sprej CO2  (obj. č. 204001)    
 

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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