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Description:
• A special product used on welding machines 

with Argon. Cleans contact tips and gas nozzles.
• Protects the nozzle tip and the surfaces from 

spatters.

Directions:
• Spray the product around the mouth of the torch 

and over the metal to be welded or cut until a 
protective film is obtained.

• Re-apply as needed.   
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Περιγραφή:
• Καθαριστικό - Αντιπιτσιλιστικό για μηχανές Argon 

και ηλεκτροσυγκόλλησης.  
• Καθαρίζει τον φλογοκρίπτη και εμποδίζει την 

επικόλληση των πιτσιλισμάτων στον φλογοκρίπτη 
και στις προς συγκόλληση επιφάνειες.

Οδηγίες Χρήσεως:
• Ψεκάστε το υλικό στην περιοχή του φλογοκρίπτη 

και στις προς συγκόλληση επιφάνειες.
• Επαναλάβετε τον ψεκασμό όταν χρειάζεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - DANGER.

Δηλώσεις κινδύνου: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί 
να εκραγεί αν θερμανθεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος . Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής 
οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Ύποπτο για πρόκληση 
καρκίνου. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Δηλώσεις προφύλαξης: Μακριά από 
παιδιά. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Μακριά 
από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. 
Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην 
αναπνέετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια/ εκνεφώματα Χρησιμοποιείτε μέσα 
ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας 
έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 
50°C/ 122°F. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο 
απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς. Περιέχει: Μεθυλενοδιχλωρίδιο                                             

Hazard statements: Extremely flammable aerosol. Content under pressure; 
may explode if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. 
May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. 
Suspected of causing cancer May cause damage to organs through 
prolonged or repeated exposure.  Precautionary  statements: Keep out of 
reach of children. Do not spray on an open flame or other ignition source. 
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. 
Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe 
dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Use personal protective equipment as 
required. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Protect 
from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F. 
Dispose the contents and container at an appropriate waste or recycling 
center in accordance with local  and national regulations. Contains: DCM 
     

Περιέχει / Contents:

400 ml/350gr 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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