
FAST DRYING 

CONTACT 
CLEANER 

 

 
PREZENTAREA PRODUSULUI 

 

WD-40 Specialist Contact Cleaner cu uscare rapidă este o soluţie ce curăţă reziduurile de ulei, murdărie, flux 

de lipit şi condens de pe echipamentele electronice şi electrice sensibile. Penetrează rapid în locurile greu 

accesibile şi se usucă rapid, fără a lăsa reziduuri. WD-40 Specialist Contact Cleaner cu uscare rapidă poate fi 

utilizat pe echipamente electrice, contacte, plastic şi cauciuc. 

 
 

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE 
 

Aplicatorul SmartStraw cu acţiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă 

Produs de curăţare cu acţiune rapidă, fără proprietăţi conductoare 

Perfect pentru curăţarea echipamentelor electrice, contactelor, plasticului şi cauciucului 

Pătrunde rapid şi nu lasă reziduuri 

Pătrunde în locurile greu accesibile 

K2 Înregistrat #145372 

 

 
APLICAŢII TIPICE 

Ansambluri electrice, Plăci de circuite, Organe de comandă, Imprimante şi Copiatoare, Întrerupătoare, capete de citire şi instrumente de precizie*. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Izolaţi toate sursele de putere şi lăsaţi suprafeţele încălzite să se răcească. Asiguraţi-vă că aţi înlăturat orice energie reziduală din sistem. Agitaţi bine doza. 

Ţineţi doza la 15 - 20cm distanţă faţă de suprafaţă şi pulverizaţi direct pe dispozitivul electronic sau placa de circuite pentru a elimina şi înlătura orice 

contaminatori ce pot cauza pierderea contactului electric. Înclinaţi suprafaţa în timp ce curăţaţi şi lăsaţi să se scurgă produsul de curăţare în exces. Lăsaţi 

produsul să se usuce complet şi ventilaţi bine sistemul înainte de a-l reconecta la sursa de alimentare. 

 
DATE TEHNICE 

 
PROPRIETĂŢI                                                                                         PRODUS DE CURĂŢARE CONTACTE 

Aspect     Lichid transparent, nevâscos  

Miros     Hidrocarbură 

SG  0,70 - 0,73 

Rată de golire  0,6 - 1,2 g/s 

Solubilitate  Parţial solubil 

Categorie NSF   K2 

Inflamabilitate  Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislaţiei curente 

Compatibilitate  metal, plastic, cauciuc 

Rigiditate dielectrică ASTM D877  33.8 kV 

ASTM D1133 Valoare Kb   > 62,3 

 
SPECIFICAŢII PRIVIND AMBALAJUL 

 

 DIMENSIUNE UNITARĂ DIMENSIUNE AMBALAJ 

 400ml 400ml x 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Notă: pentru toate instrumentele de precizie, vă rugăm verificaţi compatibilitatea la producător 

 

DISTRIBUITOR: TEMAD Co SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov   

Tel: 0268 506108   Fax: 0268419340 

Email: office@temad.ro    Web: www.temad.ro      

DOZARE PRECISĂ 

JET LARG 

mailto:info@wd40.co.uk
http://www.wd40.co.uk/

