
 IPA CLEANER    Aplicação universal 

 Limpeza suave e efi caz
Adequado para superfícies delicadas

Remove sujidade
Ideal para preparação de serviços 
como colagem e selagem

Remoção fácil de resíduos
Preparado para remoção de resíduos 
de cola, rótulos, betume, tintas comuns, 
sujidades frescas de solda e espuma 
PU.

Não deixa manchas ou estrias 
em superfícies metálicas sem 
tratamento ou superfícies de 
vidro
O produto evapora totalmente sem 
deixar resíduos após pouco tempo. 

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 

Art.-Nr. 0893 223 500
Qt./Emb. 1/12

Conteúdo 500 ml

Cor Transparente

  Aplicação 
 Em superfícies normais aplicar 
diretamente sobre a área a limpar e 
limpar imediatamente com um pano 
macio, limpo que não liberta pelos.
Em superfícies delicadas aplicar 
primeiro o produto no pano.   

  Campos de aplicação 
 Ideal para limpar superfícies plásticas 
antes de aplicar a pintura/primário ou 
cola. Pode ser usado para pré-limpeza 
no revestimento de viaturas e como 
spray de controlo na preparação de 
veículos (polimento).
Remove resíduos de fi tas autocolantes, 
etiquetas, betume, gordura, resina, tinta, 
resíduos de solda e fundentes, resíduos 
de espuma PU fresca assim como 
sujidade persistente.
Adequado para inúmeras aplicações 
no ramo da eletrónica, mecânica 
de precisão e óptica. Por exemplo, 
pode ser usado para limpar lentes de 
aparelhos, cabeças de escrita e leitura, 
instrumentos de precisão, platinas, 
espelhos e superfícies metálicas de alto 
brilho.  

  Nota 
 Em plásticos e superfícies delicadas 
testar primeiro a compatibilidade com o 
produto numa área não visível.  
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