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Číslo pol. 402

Položka Isopropanol

200ml, 400ml

Skladování / životnnost

Permitivita při 20°C 18,6
Čistota 99,90%

Odpaření rychlé a beze zbytků
Viskozita 2,43 mPas
Povrchové napětí 22,8 mN/m

Hustota při 20°C 0,78 g/cm³
Bod vzplanutí 12°C
materiálová snášenlivost velmi dobrá

Barva bezbarvý, čirý
Zápach po alkoholu

Fyzikální vlastnosti

Velikost balení

Popis výrobku / přednosti výrobku
Přípravek ISOPROPANOL obsahuje vysoce čisté rozpouštědlo, které zajišťuje univerzální a jemný 
čisticí účinek v oblasti elektroniky, jemné mechaniky a optických součástek.  ISOPROPANOL 
odstraňuje spolehlivě jak tuky a oleje, tak i vrstvy znečištění, a přitom nenapadá žádné běžné 
materiály. ISOPROPANOL se odpařuje rychle a zcela beze zbytku bez zanechání skvrn na 
lesklých kovových nebo skleněných plochách.  
Přípravek ISOPROPANOL je vhodný pro šetrné, avšak účinné čištění povrchů všeho druhu. Olej 
zanesený pryskyřicí a mastná špína lze trvale odstranit.   
Dále se přípravek ISOPROPANOL osvědčil při odstraňování zbytků tavidel pro pájení a 
rozpouštědel, pájecích past a při čištění sítotiskových šablon. Optické součástky, jako např. čočky, 
skla a objektivy, zůstávajíc spolehlivě čisté a bez šmouh. ISOPROPANOL čistí a pečuje o HiFi-
přístroje a CD, aniž by je napadl.  
Pomocí přípravku ISOPROPANOL lze důkladně a rychle odstraňovat vodovzdorný inkoust a fixy z 

 flipchartů a kancelářského vybavení. 

Pokyny k použití
Požadovaná místa vyčistěte silnými postřiky. V případě těžko dostupných míst, nasaďte 
postřikovou trubku a provádějte čištění cíleným proudem. Pro vyčištění lehce znečištěných ploch 
lze ISOPROPANOL nastříkat i na netřepící se látku, kterou se povrch otře.  
Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a horkých předmětů. Přístroje pod napětím před 
použitím odpojte. Rozpouštědla nechte před zapnutím zcela odpařit. Dodržujte pokyny výrobce k 
čištění!
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V případě řádného skladování činí životnost výrobku 2 roky.
Po spotřebování zlikvidujte obal prostřednictvím recyklačního střediska.
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