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Čistič el. kontaktů 

Čistič elektrických kontaktů WIKO je vysoce účinný prostředek, který 
umožňuje vyčistit a odmastit staré krusty, které mohou způsobovat proudové 
ztráty a poruchy. Zůstávající zbytek čistících látek, založený na minerálních 
olejích, má konzervační účinek a zamezuje oxidaci vyčištěných kontaktů. 

Velikost obalů Označení

Dóza 400 ml AKTR.D400

Oblast použití

 Čištění a odmaštění kontaktů 

 Rozpuštění veškerých krust. 

 Konzervace vyčištěných kontaktů 

 Kontakty, pojistky, kabelové přípojky, zástrčky, víčka rozdělovačů, atd. 

Vlastnosti

 Nekompromisní odstranění, odmaštění a rozpuštění všech nečistot 

 Dlouhodobá konzervace vyčištěných kontaktů. 

 Zamezuje proudovým ztrátám a poruchám. 

 Vynikající odvádění a odpuzování vody. 

 Velice vhodný pro citlivé díly a spoje. 

 Neobsahuje halogenované uhlovodíky a rozpouštědla obsahující halogeny, jako hnací plyn je použit oxid uhličitý.

Použití

Dózu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a zkusmo stříkněte. Pak ze vzdálenosti 
20 – 30cm křížem postříkejte kontakty, které chcete vyčistit nebo nakonzervovat.  Počkejte, dokud se nevypaří čistící 
prostředek, případně hadříkem setřete přebytečnou látku. Při silném znečištění čistící postup několikrát zopakujte. 
Pozor: před velkoplošným použitím si na skrytém místě vyzkoušejte působení čistícího prostředku na takové materiály 
jako jsou plasty apod. 

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a 
nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, 
doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, 
případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.
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