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LECTROKLEEN ODORLESS 
 Άοσμο καθαριστικό ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών 
 

Περιγραφή 
Το LECTROKLEEN ODORLESS είναι ηλεκτρικώς μη αγώγιμο υγρό προϊόν το 
οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επαφών  και σαν καθαριστικό γενικής 
χρήσης όταν ζητείται ένα υλικό με υψηλό σημείο ανάφλεξης  και σχεδόν άοσμο.  

 

Πλεονεκτήματα 
 Δεν περιέχει χλωριωμένους  υδρογονάνθρακες. 
 Δεν χαρακτηρίζεται ως τοξικό για τον άνθρωπο. 
 Έχει μικρό ειδικό βάρος 0,8 gr/cm3 και ως εκ τούτου είναι πολύ οικονομικό. 
 Είναι αργής εξάτμισης. 
 Είναι πρακτικά άοσμο. 
 Έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των 62 oC. 
 Δεν καταστρέφει το ΟΖΟΝ. 
 Επειδή είναι άοσμο είναι ιδανικό για κλειστούς χώρους όπως υποβρύχια, 

δεξαμενές, κ.λ.π. 
 Διηλεκτρική αντοχή μεγαλύτερη των 25 KV.   

 

Χρήσεις 
Το LECTROKLEEN ODORLESS χρησιμοποιείται για την αφαίρεση 

λαδιών, γράσων, αιθάλη και άλλους ρύπους από ηλεκτρικές συσκευές, 
ηλεκτρονικές συσκευές και  επαφές, γεννήτριες καλώδια , μηχανές, ανταλλακτικά, 
μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λ.π.  
 Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων. 
 Δεν προσβάλλει πλαστικά, μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική 
ικανότητα. Εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο, πανί, στουπί, βούρτσα ή ψεκαστικό 
μηχάνημα καθώς επίσης και σε πλυστικά μηχανήματα με ανακυκλοφορία (αντλία - 
βούρτσα). 
 

Τρόπος εφαρμογής 
Το LECTROKLEEN- ODORLESS μπορεί να εφαρμοσθεί με εμβάπτιση, 

ψεκασμό ή πινέλο. Τα αντικείμενα δεν ξεπλένονται  αλλά αφήνονται να στεγνώσουν.   
 

Εγκρίσεις  
 Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 12039/0/2007. 
 BOEING προδιαγραφή  D6-17487 
 Αμερικάνικη στρατιωτική προδιαγραφή O-C-1889 
 Είναι εγκεκριμένο και χρησιμοποιείται από την ΠΥΡΚΑΛ , την Πολεμική 

Αεροπορία, την ΔΕΗ,  κ.λ.π. 
 Είναι εγκεκριμένο και χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ με αριθμό προδιαγραφής 

6850.003/14. 
 

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 
Το LECTROKLEEN ODORLESS διατίθεται σε δοχεία των 20-25 λίτρων 

και βαρέλια των 210 λίτρων. 


