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PRODUTO RELACIONADO
Micro lavadora HR 1000
Art. n.º 000457    

Um tanque em 
aço inoxidável 
para lavagem 
manual de 7 
litros. Para a 
limpeza manual 
de espátulas 
metálicas. Com uma escova de 
limpeza e circulação do fl uido 
automática. 

A SABER

▶  Adequado para instrumentos
    de pulverização, imersão e
    pincéis no pré-processamento
    do ramo automóvel
▶  100% sem silicone
▶   Ingredientes de origem
    biodegradável
▶  Não adequado para limpar
    pistolas de pintura
▶  É recomendada a utilização
    de luvas devido ao forte efeito
    desengordurante
▶   Não cria uma zona ATEX
    adicional

LÍQUIDO DE LIMPEZA HR 1000

Este produto de limpeza foi desenvolvido para a remoção segura, 
rápida e ecológica de mastique de poliéster, poliuretanos de dois 
componentes, tintas à base de água e de solventes, revestimentos 
transparentes e todo o tipo de colas de aplicadores de massa, 
réguas e pequenos componentes. Substitui a limpeza química e os 
produtos à base de solventes que são nocivos para o meio ambiente 
e para a saúde humana.  

O líquido de limpeza HR 1000 é um produto de funcionamento 
rápido fabricado a partir de ingredientes biodegradáveis. É o produto 
perfeito para uma ofi cina sustentável.

CARACTERÍSTICAS
Art. n.º 009819 - 10 litros 

▶  Espátulas metálicas
▶  Líquido
▶  Funcionamento rápido
▶  Sem vapores infl amáveis
▶  Odor ligeiro
▶  Ponto de incandescência 
    elevado e reduzida pressão
    de vapor

VANTAGENS

▶  Quase não evapora e pode ser utilizado durante um período de tempo
    prolongado. Quando o produto estiver completamente saturado com
    resíduos de massa, fi ltre com um fi ltro de tinta. O produto pode então
    ser reutilizado. O produtos tem uma vida útil de mais 10 vezes que os
    solventes de limpeza.
▶  Utilizável na sala de mistura. Devido ao ponto de incandescência 
    elevado, o produto também pode ser utilizado fora da sala de 
    mistura, por exemplo, na secção de pré-processamento automóvel, 
    sem quaisquer medidas de segurança adicionais. 
▶  Não são libertados quaisquer vapores infl amáveis, por conseguinte, 
    não é necessária uma zona ATEX adicional e o líquido de limpeza 
    HR 1000 pode ser usado onde quiser!
▶  Devido ao seu odor ligeiro, o líquido de limpeza HR 1000 é um 
    produto agradável para trabalhar.

COMECE AINDA HOJE LIMPEZA SEGURA E AMIGA DO 

MEIO AMBIENTE. LIGUE PARA +31(0)38 467 66 00.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA A LIMPEZA ECOLÓGICA DAS ESPÁTULAS METÁLICAS.


