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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

AKKREDITERING:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

DRY-CLEANER
Oliefjerner
Oliefjerner til rensning af elektriske 
komponenter, metaldele og glasfiber. Bruges 
manuelt, i rensekar, spulevaskemaskine el. lign. 
hvor emnerne ikke afskylles med vand. Opløser 
mineralsk olie, smørefedt, asfalt og voks.

MANUEL: 
Påføres med pensel, børste eller klud. Aftørres 
med rene klude eller tryklufttørres. 
 
RENSEBAR:  
Påfyldes rensebar, rensebord el. lign. og pumpes 
ud gennem pensel eller bruser. Aftørres med rene 
klude eller tryklufttørres. 
 
SPULEVASKEMASKINE: 
Spuling i lukket maskine. Lad emnerne dryppe af 
inden udtagning. Aftørres med rene klude eller 
tryklufttørres. 
 
 
OBS! Hvis der ønskes en total fedtfri overflade 
efter endt rensning, kan metoden evt. drøftes med 
vores salgsafdeling.

- Specielt egnet til brug på komponenter der 
ikke tåler vand 
 
- Fjerner effektivt olie og fedt uden manuel 
bearbejdning 
 
- Fordamper langsomt

Bruges ufortyndet 
Dry-Cleaner er ikke vandopløseligt 

Ved længere tids påvirkning kvælder gummi 
op. 

200 ltr. metaltromle (2 stk./palle) 
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle) 
10 ltr. plastdunk (24 stk./palle)
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