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LECTROKLEEN-Q 
ΑΦΛΕΚΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

Περιγραφή 
 Τα LECTROKLEEN-Q είναι ηλεκτρικώς μη αγώγιμο υγρό προϊόν το οποίο 
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων και σαν καθαριστικό γενικής χρήσης με τα εξής πλεονεκτήματα: 
 

 1) Είναι χαμηλής τοξικότητος, δεν αφήνει κατάλοιπα και δεν έχει δυσάρεστη 
οσμή. 
 2) Δεν είναι διαβρωτικό επί των μετάλλων των διαφόρων μηχανών και δεν 
προσβάλλει τις μονώσεις. 
 3) Έχει  μεγάλη ικανότητα καθαρισμού. 
 4) Είναι πολύ γρήγορης εξάτμισης. 
 5) Είναι εντελώς άφλεκτο. 
 6) Χρησιμοποιείται τόσο εν ψυχρώ όσο και εν θερμώ (απολίπανση με ατμούς). 
 7) Διηλεκτρική σταθερά (μεγαλύτερη των 25.000 Volts). 
 

 Το LECTROKLEEN-Q έχει ειδικά σχεδιαστεί για  να αντικαταστήσει στον 
καθαρισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων το 1,1,1, τριχλωροαιθάνιο που βάσει του 
πρωτοκόλλου του Montreal καταργείται. 
 Δεν περιέχει καμία γνωστή τοξική πρώτη ύλη όπως βενζόλιο, κρεζόλη, 
τετραχλωροάνθρακα, άλατα βαρέων μετάλλων κ.λ.π. 
 

Εφαρμογές 
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, υγρασίας, αιθάλης και 

άλλων ρύπων από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες, κινητήρες, 
πίνακες διανομής,  καλώδια, περιελίξεις, ανταλλακτικά, μηχανήματα, 
εξαρτήματα κ.λ.π.  
 Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων. 
 Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απολιπαντικό μετάλλων και 
προετοιμάζει την επιφάνεια άριστα για βάψιμο. 
 Δεν προσβάλλει πλαστικά, μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική 
ικανότητα. Εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο, βούρτσα ή ψεκαστικό μηχάνημα. 
 

Τρόπος χρήσεως 
 Τα αντικείμενα δεν ξεπλένονται  αλλά αφήνονται να στεγνώσουν.   
 

Προφυλάξεις 
 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Να χρησιμοποιείται σε καλά 
αεριζόμενους χώρους.  Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). 
 

   Συσκευασία 
 Προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων και σε μεταλλικά βαρέλια των 
210 λίτρων. 
 

   Παρατήρηση 
 Το LECTROKLEEN-Q είναι πολύ γρήγορης εξάτμισης. Εάν υπάρχει 
απαίτηση για υλικό πιο αργής εξάτμισης τότε χρησιμοποιείστε τα προϊόντα της 
εταιρείας μας LECTROKLEEN- S ή LECTROKLEEN-ODORLESS. 


