Quick Cleaner
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888
Smuts & fettlösare
Quick Cleaner
Ibland är det bästa,
...ingenting
• Avettar ytor nästan 100%:igt
• Lagomt snabb avdunstning
• Klorfri
• Avlägsnar enkelt fett, silikoner, olja etc
• Lätt att använda och applicera
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Omicron 888 Quick cleaner,är ett klorfritt, snabbtorkande avfettningsmedel för en
snabb och effektiv avfettning och rengöring.

Omicron 888
I vissa fall måste det bli rent med enkla medel. Att få riktigt ren kräver en hel det. Fettfritt
är riktigt komplicerat och ska ytan vara riktigt torr så måste den spolas av med en fellösare.
Riktigt rena ytor är rena. Med rent menas att ingenting finns där, bara den rena ytan.
Ska man limma eller applicera någonting så att ingenting är emellan så krävs det massor.
Principen för att limma är att limmet skall kunna nå metallens intermolykylära attraktionskrafter. Det betyder att man förstorar ytorna till alpernas storlek och att det snöar 5 cm
så limmar man inte längre,det blir ingen riktig limfog för att det är någonting emellan.
Här kommer trippelåttan in i bilden den löser upp och spolar av och torkar därefter lagom
fort. Att det går lagom fort är viktigt för att fettet skall hinna lösa upp sig och spolas bort.
Det låter rätt enkelt att göra rent med det handlar om timing i form av ett lagom långt
ögonblick.
Mycket i 888 är lagom utom själva rengöringen - den är maximal.

FAKTA
Omicron 888 Quick cleaner är ett klorfritt, snabbtorkande avfettningsmedel för en snabb
och effektiv avfettning och rengöring.
Omicron 888 Quick cleaner har en mycket sofistikerad tvätt och torktid. Den torkar relativt snabbt, samtidigt som den håller ytan blöt så länge ”det behövs” så att förbrukningen
minimeras och rengöringsprocessen får optimal
Produkten är lämplig för bromstrummor, bromsbackar, bromsskivor, koppling, motorblock,
och metallytor av alla de slag som enkelt skall göras rentetc. Den förhindrar bromsgnissel.
Dessutom kan Omicron 888 Quick cleaner också användas för en snabb och okomplicerad
av elektriska och magnetiska kontakter (interruptor och tändstift) och andra delar..
Vissa plaster bör inte rengöras med denna produkt.

DATA
Färg
Förpackning
Övrigt

Transparent
400 ml spray

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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