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cleaner
Professionellt underhåll
Låscylindrar från dormakaba är
finmekaniska högprecisionsprodukter, och därför är det förstås
viktigt att ta väl hand om dem.
Cleaner är en produkt som är
särskilt utvecklad för att underhålla och rengöra låscylindrar av alla
slag. Det nya receptet är baserat
på decennier av praktisk erfarenhet och på laboratoriebeprövade
fysikaliska egenskaper. Till skillnad
från många produkter från andra
tillverkare behöver låscylindern inte
ständigt eftersmörjas när du
använder cleaner, eftersom denna
produkt inte avdunstar.
Vår cleaner ger ett utmärkt korrosionsskydd på stål, nysilver och
mässing och har ingen permanent
inverkan på ytan. Den kan användas
utan begränsning för alla dormakaba låscylindrar, såväl mekaniska
som mekatroniska.

En översikt över fördelarna

Fördelar med dormakaba cleaner
Den nya cleanern är fri från
tungmetaller och uppfyller kraven
enligt FN:s globala, harmoniserade
system (GHS) (farliga ämnen).
Utöver den markant förbättrade
vattenundanträngningen har den
nya produkten även en högre
smörjförmåga. Sprayen behåller
sin flytande form även vid låga
temperaturer och kan användas
ända ned till -25 °C.
Finns i flera storlekar
Förpackningarna finns i storlekarna 13 ml, 60 ml och 200 ml.
De två mindre förpackningarna är
pumpsprayer och används utan
drivgas. I samtliga storlekar är
doseringen mycket sparsam.
Den praktiska förpackningen på
60 ml kan dessutom användas vid
diskskyltning (se bilden ovan).

• H
 ögt korrosionsskydd
• U
 tmärkta rengöringsoch smörjegenskaper
• Extremt sparsam dosering
• Kan användas vid temperaturer
ned till -25 °C
• Fri från tungmetaller
• Fri från silikon
• Utmärkt långtidseffekt

Användning
Tekniska data
Bruksanvisning
Skaka burken med cleaner ordentligt och vrid in det röda röret i
ventilen. Håll röret in i låsöppningen och tryck på pumpen. Därefter för
du in nyckeln och vrider på den flera gånger, så att smörjmedlet kan
fördelas jämnt i cylinderlåset. När du har vridit om nyckeln flera
gånger i låset torkar du av den ordentligt med en mjuk trasa tills det
inte är några smörjmedelsrester kvar.
För att garantera problemfri låsning över längre tid rekommenderar vi
att du behandlar låscylindern minst en gång om året med vår cleaner.
Vid hög belastning på låset bör behandlingen genomföras oftare.

Användningstemperatur
• Användning vid -25 °C till +60 °C
• Förvaring: -20 °C till +50 °C
Förpackningsenhet/storlekar
• 20 × 13 ml
• 12 × 60 ml
• 1 × 200 ml
Elektrisk ledningsförmåga
• dielektrisk
Språk
• Användningsanvisningar och
information om risker finns på
18 språk (kan lossas från
flaskan)

Cleaner kan användas till alla
dormakaba låscylindrar.
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dormakaba Sverige AB
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna och ser fram emot att höra ifrån dig.

Med förbehåll för tekniska ändringar.
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