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9.1  Reinigen / onderhouden

Scotch™ 1640 Multi-5
Reinigingsspray
Deze multifunctionele spray is een
breed toepasbaar product. Door zijn
specifieke samenstelling is deze spray
bij uitstek geschikt als bescherming
tegen corrosie, om te smeren en te
reinigen - eigenschappen die het
resultaat zijn van een hoog capillair
penetratievermogen. Door zijn geringe
oppervlaktespanning hecht de spray
zich aan elk type metaal. Zo maakt hij
niet alleen vast aangedraaide moeren
los maar verwijdert hij ook lijm- en
teervlekken. De spray verdrijft vocht
en verhindert lekstromen. Dankzij de
doorslagvastheid van de spray is hij
geschikt voor gevoelige aansluitingen.
Hij bevat geen grafiet of siliconen en
tast gevoelige materialen als kunststof,
rubber, inkt en dergelijke niet aan.

Scotch™ 1609
Universele siliconenspray 
Scotch™ 1609 is een universeel
bruikbaar product voor het
onderhouden, beschermen en
smeren van mechanische apparaten,
bewegende delen en kwetsbare
oppervlakken. Zo smeert hij
bewegende delen zonder te verharsen,
zorgt voor langdurige bescherming
tegen vocht en corrosie en kan worden
gebruikt bij lage en hoge temperaturen:
-32°C tot +177°C. Scotch spray 1609
gedraagt zich neutraal ten opzichte
van gelakte oppervlakken, kunststof,
rubber, kunststofschuim, hout en
textiel.
Inhoud: 200 ml, 400 ml

Scotch™ 1625
Speciale 
contactreinigingsspray
Scotch™ spray 1625 is een speciaal
schoonmaakmiddel voor elektrische
contacten. De spray verwijdert vuil,
oxidatiesporen en verontreinigingen
op stroomonderbrekers, relais
en contactgevers. Dit speciale
schoonmaakmiddel voor contacten in
spuitbus is elektrisch neutraal, droogt
zonder sporen na te laten en kan
overigens ook worden gebruikt als  
verstuivingsproduct.
Inhoud: 200 ml, 400 ml

Scotch™ 1626
Spray voor reinigen en 
ontvetten
Scotch™ spray 1626 is een krachtig
schoonmaakmiddel voor het
oplossen en verwijderen van
vetten, oliën, harsrest en teer van
elektrische apparatuur, motoren en
generatoren. Dit schoonmaak- en
ontvettingsmiddel in spuitbus laat
geen sporen na en veroorzaakt geen
corrosie.
Inhoud: 400 ml

Scotch™ 1628
Spray voor het onderhoud van 
oppervlakken
Scotch™ 1628 is een product
voor het onderhoud van
kunststofobjecten waarvan de
spray het oppervlak behoedzaam
verzorgt zonder een vetlaag
achter te laten. De spray werkt
stofwerend, bezit een antistatisch
effect, onderdrukt onaangename
kraak- en schuurgeluiden, vernieuwt
versleten kunststoffen, voorkomt
uitdroging en is geschikt voor  het
oppervlak van alle soorten plastics,
Scotch 1628 heeft een aangename
sinaasappelgeur.
Inhoud: 400 ml
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Scotch™ 1629
Antistatische spray
Scotch™ 1629 is een antistatische
spray voor het onderdrukken van
elektrostatische ontladingen die
onvoorzien in elektrische apparaten
en textiel kunnen optreden. De spray
vermindert de oppervlakteweerstand
aanzienlijk, vertraagt nieuwe
ontladingen, voorkomt stofvorming
en reinigt en onderhoudt de
behandelde oppervlakken.
Inhoud: 400 ml

Scotch™ 1633
Roestverwijderende spray
Scotch™ 1633 is een spray die voor
veel toepassingen geschikt is: hij
verwijdert roest, beschermt tegen
vocht en voorkomt corrosievorming
bij schroeven, schroefdraad en
elektrische aansluitingen in de
auto. Scotch 1633 is ideaal als
smeermiddel en als antifrictiemiddel
en deblokkeert door zijn grote
penetratievermogen gemakkelijk
ingevreten schroeven.
Inhoud: 200 ml, 400 ml

Scotch™1638
Perslucht
Scotch™ 1638 is ideaal voor het
stofvrij maken van moeilijk
bereikbare plaatsen als toetsenborden
en de binnenzijde van apparaten.
Met de krachtige luchtstraal kunnen
losse vuildeeltjes en stof gemakkelijk
worden weggeblazen. Scotch 1638
is volledig neutraal, hygiënisch en
onschadelijk.
Inhoud: 400 ml


