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Nawilżane chusteczki
Nr produktu # FSA

Opis produktu
FSA to wygodnie zapakowane chusteczki do różnych 
zastosowań. Są idealnym rozwiązaniem do czyszczenia 
małych obszarów - są miękkie i nie strzępią się. 

§ Bezpieczny i łatwy w transporcie
§ Nierysujące, nie strzępiące się, miękkie i chłonne
§ Zbierają drobne, wywołujące zarysowania cząstki
§ Kompaktowy rozmiar idealny do zestawów narzędzi, 

zestawów do czyszczenia, zatłoczonych stanowisk pracy 
i ciasnych przestrzeni roboczych

§ FSA zawiera roztwór czyszczący Fiber-Wash ™ AQ
§ Bezpieczny dla plastiku
§ Zgodność z RoHS

Typowe zastosowania
Nawilżane chusteczki są przeznaczone do czyszczenia:
• Spawarek światłowodowych
• Precyzyjnynego sprzętu i przestrzeni roboczej
• Kabli
• Kabli koncentrycznych
•     Spawów kabli metalowych i 

światłowodowych

Dane o produkcie i właściwości
Wygląd:             Czysta, bezbarwna ciecz
Zapach: Łagodny 
Rozpuszczalność w wodzie:        Rozpuszczalne 
Ciśnienie pary:      198 mm Hg 
@68ºF (20ºC) 
Masa właściwa:      0.98 
Szybkość parowania:      >1 
(octan butylu =1) 
Temperatura wrzenia:                   >200°F (93ºC) 
Temperatura zapłonu (TCC):       Brak 
Zawartość LZO*:
CARB 7%  
SCAQMD 85g/L 
Federal 7%  
Okres trwałości:         2 lata 
Zgodność z RoHS       Tak 

*informacja o lotnych związkach organicznych (LZO) została obliczona na 
podstawie wagi, zgodnie z definicją LZO zawartą w przepisach dotyczących 
Produktów Konsumenckich Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza (CRAB), 
zasadzie 102 Dykstryktu Zarządzania Jakością Powietrza Południowego 
Wybrzeża (SCAQMD) oraz w Kodeksie Regulacji Federalnych 40 CFR 51.100(s)

Specyfikacja techniczna
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Kod produktu 
FSA  75 nawilżanych chusteczek w tubie,  

3” x 3” (7.6 cm x 7.6 cm) 

Uwaga:
Informacja jest przeznaczona dla profesjonalnych 
użytkowników końcowych posiadających umiejętności do 
prawidłowej oceny i wykorzystania danych. Chemtronics nie 
gwarantuje dokładności danych i nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody poniesione podczas korzystania z nich.

Wpływ na środowisko
HCFC 225 Brak 
HCFC-141b Brak 
HFC Brak
nPB Brak 

Hydrochlorofluorowęglowodory (HCFC) są regulowane Protokołem 
Montrealskim jako substancje zubożające warstwę ozonową II klasy. 
HCFC-141b nie jest już produkowany w USA na mocy tych przepisów. 
HCFC-225 planuje się wycofać z produkcji w 2015 r. Hydrofluorowęglowodory 
(HFC) nie są obecnie regulowane.

EPA wymieniła bromek n-propylu (nPB) jako akceptowalną alternatywę dla 
substancji zubożających warstwę ozonową w czyszczeniu precyzyjnym,
metali i elektroniki zgodnie z sekcją 612 ustawy o czystym powietrzu.

Nawilżane chusteczki
Nr produktu # FSA

Kompatybilność
Nawilżane chusteczki FSA sa kompatybilne z 
najpowszechniejszymi rozpuszczalnikami, takimi jak 
alkohol izopropylowy, alkohol denaturowy i metanol. Tak 
jak w przypadku wszystkich produktów chemicznych, 
przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność.

Instrukcja użytkowania
Tylko do użytku przemysłowego. Przed użyciem 
zapoznaj się z kartą charaktrystyki.

Zdejmij górną część pojemnika i usuń folię. Pociągnij 
pierwszą chusteczkę i przełóż ją przez otwór w pokrywie. 
Załóż pokrywę i wyciągnij chusteczkę, odrywając ją. 
Pojemnik przechowuj zamknięty, aby zapobiec 
wysychaniu chusteczek.

Czyszczenie:
Czyszczenie ogólne: Dokładnie wytrzyj powierzchnie, 
aby usunąć zanieczyszczenia. Podczas usuwania 
ciężkich zabrudzeń należy użyć czystej chusteczki do 
ostatecznego przetarcia.
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Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, Łódź

www.rateart.pl




