
Technický list

ROCOL
®
 ELECTRA CLEAN Spray je čistič ve spreji 

na bázi rozpouštědla. Je schválen dle NSF kategorie 
K2 jako vhodný pro čistění eletrických zařízení v 
potravinářském průmyslu.  Je rovněž vhodný pro 
použití i v ostatních průmyslech.

ROCOL ELECTRA CLEAN Spray obsahuje směsi 
rychle se odpařujícího rozpouštědla, které 
nezanechává žádné zbytky.  Proto je tento produkt 
vhodný pro čištění elektrických zařízení jako jsou 
ovládací panely, elektrické motory, elektrické 
kontakty, spínače, atd.

Popis produktu

Charakteristika a výhody

 ROCOL ELECTRA CLEAN Spray má
detekovatelné plastové komponenty (víčko a
pohon) většinou používaných detektorů kovu.

 ROCOL ELECTRA CLEAN Spray je pro
potraviny bezpečný, čistící prostředek k
odstraňování špíny, mastnoty a nečistot ze
všech elektrických zařízení jako jsou ovládací
panely, elektrické motory, kontakty nebo
spínače.

 ROCOL ELECTRA CLEAN Spray je vysoce
účinný, rychle se odpařující čistič - povrch
usychá během vteřin a nezanechává žádné
zbytky, které by mohly negativně ovlivnit
vodivost.

 Kompatibilní s většinou používaných plastů.

 ROCOL ELECTRA CLEAN Spray má
speciální ventil, který umožňuje nanášet sprej
z jakéhokoliv úhlu.

Pokyny pro skladování a použití

 Před použitím důkladně protřepejte.

 Před aplikací proveďte test kompatibility s plasty
a kaučukem a lakovanými částmi.

 Před aplikací produktu ROCOL ELECTRA

CLEAN Spray se ujistěte, že celé zařízení je
izolováno.

 Před opětovným zapojením zařízení se ujistěte,
že veškeré rozpouštědlo se stačilo odpařit.

 Vysoce hořlavý - vyhněte se zdrojů zapálení.

 Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 30 cm.

 Sprej lze nanášet pod jakýmkoliv úhlem díky
speciální technologii ventilu.

 Čistící proces může být vylepšen použitím čisté
a suché tkaniny.

 Při větším znečištění je nutné proces čištění
zopakovat.

 Skladujte při teplotách pod +50°C, mimo přímé
sluneční záření.

 Doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

 Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Specifikace
 ROCOL ELECTRA CLEAN Spray

neobsahuje:

minerální uhlovodíky, živočišné materiály, 
geneticky modifikované složky.

 Schválen dle NSF K2 – 124471

Balení

ELECTRA CLEAN Spray

Vysoce účinný čistič elektrických zařízení bez zbytkových reziduí

Balení Číslo zboží
300ml 34066 
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ELECTRA CLEAN Spray

Vysoce účinný čistič elektrických zařízení bez zbytkových reziduí

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je 
vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.
Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo 
povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.
Verze:  3 Datum:  07-15 

ELECTRA CLEAN Spray je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na 
etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

Vlastnost Metoda Hodnota

Vzhled Vizuálně Bezbarvá kapalina

Hnací plyn - Oxid uhličitý (CO2)

Rozpouštědlo - Směs uhlovodíků a alkoholů

Bod vzplanutí (°C) PMCC <0 °C 

Zápach - Charakteristický

Rozpustnost ve vodě - Částečně rozpustný

Hustota (kg/m-3) RTM 3 0,72

Detekce kovů:

Víčko aerosolu Velikost částic >3,0 mm

Pohon Velikost částic >3,0 mm

Detektorem kovů detekovatelná víčka pro snížení potencionálního rizika 
kontaminace.

http://www.rocol.com



