
bảng thông tin kỹ thuật

• Không dẫn điện
• Không để lại dư lượng
• Không ăn mòn
• Hệ thống phun tia mạnh mẽ
• Đặc tính hòa tan cao
• Không dẫn điện

• Không ăn mòn
• Van 360°
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Đặc tính kỹ thuật

Contact Cleaner

Dung tích 400 ml

Thành phần
Aliphatic 
Hydrocarbons với cồn

Hợp chất hóa học Carbondioxide

Hàm lượng -VOC Khoảng 97% w / w

Màu sắc Trong suốt

Mùi Đặc tính

Mật độ tương đối ở 20 ° C 0.73 g/ml

Hiệu suất 3.8 g/sec

Chỉ số khúc xạ ở 20 ° C 1.370

Áp suất hóa hơi ở 20 ° C 5.5 to 6.5 bar

CONTACT CLEANER 
HIGH QUALITY CONTACT CLEANER

Sự miêu tả
Rymax Contact Cleaner được khuyên dùng để loại bỏ dầu nhẹ, 
bụi bẩn và dấu vân tay trên các đầu nối điện, bảng mạch in, rơ 
le, công tắc, cân, bộ hẹn giờ và các thiết bị điện và điện tử nhạy 
cảm khác.

Các ứng dụng
• Công tắc
• Ắc quy 
• Điểm tiếp xúc
• Công tắc bảng mạch in
• Ổ cắm

Cách sử dụng ?
Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì 
và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
xử lý tốt nhất từ   5 đến 30 ° C. Lắc điều trước khi sử dụng 

Tắt các thiết bị điện trước khi điều trị. Phun các bộ phận cần 
xử lý cho đến khi hết nhiễm bẩn. Chất tẩy rửa tiếp xúc bị ô 
nhiễm phải được coi là chất thải hóa học. Chỉ bật hệ thống 
điện sau khi dung môi bay hơi (tối thiểu 15 phút).

Những lợi ích




