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ROCOL Lubricants
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
 Tel: +44 (0)113 232 2600  Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL je dr itelem certifikace BS EN ISO 9001.

ROCOL je obchodní zna kou spole nosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z na ich zku eností a zpráv od zákazník .

Existuje mnoho faktor  mimo ná  vliv, které mají dopad na pou ití a vlastnosti na ich výrobk ,
z toho d vodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpov dnosti.

TECHNICKÝ LIST

ELECTRA CLEAN SPRAY
Velmi ú inný, rychle schnoucí isticí prost edek pro elektrické aplikace.

Netoxické, rychle schnoucí rozpou dlo, nezanechává zbytky
ovliv ující vodivost. Je ideální pro elektrická za ízení v etn  kontakt ,

motor  a spína .

Vlastnosti
• Proniká rychle ne istotami, mastnotou a pínou
• Rychle osychá – nezanechává zbytky ovliv ující vodivost
• Sná í se s v inou b ných plast
• Je vhodný pro potraviná ské/ isté provozy
• Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky ivo ného p vodu, oleje z o ech

a geneticky upravené p ísady
• FDA Group 21 CFR 178.3570
• Má registraci NSF K2 - 124471
• DIN V 10517

Pokyny pro pou ití
• Zajist te, aby p ed aplikací bylo za ízení odpojeno od sít
• ed pou itím dob e prot epejte a naná ejte ze vzdálenosti 15 – 30 cm
• Zajist te ádné v trání
• ní napom ete otíráním had íkem nebo tampónem nezanechávajícím vlas
• ed op tovným p ipojením k síti nechte za ízení úpln  oschnout
• edem vyzkou ejte sná enlivost lakovaných a upravovaných povrch

Zdraví a bezpe nost
Bezpe nostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Víde ská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020
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Technická data (typické hodnoty)

Hnací médium Oxid uhli itý (CO2)

Rozpou dlo Sm s uhlovodíku a alkoholu

Bod vzplanutí <0°C

Nepou ívejte na za ízení pod nap tím

Skladování Teplota skladování by m la být
udr ována pod 50°C. Skladujte na
míst  mimo p ímý dopad slune ních
paprsk .

Balení 300 ml

Datum: leden 2004
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