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Technický list 
 

METANOVA NICRO 935 
 
 

Elektronický čistič 
 

METANOVA NICRO 935 
Špeciálny vysoko účinný chemický prostriedok pre údržbu elektrických zariadení malého napätia. 
Dokonale čistí a odmasťuje všetky elektronické zariadenia, ich moduly, vrátane spínacích a rozpínacích 
kontaktov, ktoré pri pravidelnej aplikácii udržuje vo vynikajúcom stave. 
 
Vlastnosti: 
 
METANOVA NICRO 935 
* Vyznačuje sa špičkovými čistiacimi odmasťovacími vlastnosťami 
* Rozpúšťa všetky nečistoty, ktoré sa na elektrických zariadeniach MN môžu objaviť počas prevádzky 
* Zaistí odstránenie nečistôt, prach, olej, tuky, oxidy, zvyšky spali pod. z povrchu slaboprúdových zariadení, 
ich kontaktov a konektorov 
* Veľmi rýchlo sa odparuje bezozbytku 
* Nenapadá a nepoškodzuje materiály používané v elektrotechnickom priemysle, vrátane izoláciu, plastov, 
farieb a popisov 
* Nie je jedovatý ani karcinogénny. 
* Minimalizuje možné poruchy riadiacej a výkonovej elektroniky 
* Zaistí dokonalú priľnavosť pre ochranné laky 
* Vhodný pre rýchle a spoľahlivé odstránenie zvyškov silikónov, kyselín a kolofónie z dosiek plošných 
spojov 
* Hnací plyn u spreja: CO2 - viac aktívne látky, menej odpadov, vyššia bezpečnosť 
 
Možnosti použitia: 
 
METANOVA NICRO 935 
* Všetka riadiaca a výkonová elektronika - výpočtová technika, VF obvody, televízne technika,    
usmerňovače, meniče, regulačná technika, meracie a diagnostické prístroje a zariadenia 
* Pre následnú konzerváciu, odporúčame "suchý" konzervačný olej NICRO 666 K-4 Ultra 
 
Aplikácie:  
 
METANOVA NICRO 935 
Aplikujte na zariadení bez prúdu. Použitie pre lokálne čistenie a odmasťovanie pomocou spreja alebo 
mechanického rozprašovača. V prípade malých súčiastok, dosiek plošných spojov je možné aplikovať 
ponorom s použitím jemnej kefky alebo textílie. Pri veľkom znečistení aplikáciu opakujte. Rýchlejšie 
odparovanie dosiahnete použitím dúchadla. 
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METANOVA NICRO 935 

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Vzhľad (pri 20 ° C):     kvapalné, aerosól 
Farba:       číra 
Zápach:      jemne citrusový 
Výtoková doba:     10 s pri 20°C, 100 ml, 4 mm   DIN EN ISO 2431 
Bod vzplanutí:     -10 °C 
Teplota varu:      75-165 °C 
Hustota:      0,75g / ml  pri 20 ° C  DIN 51 757 C 
Elektrická vodivosť:     nevodivý 
Rozpustnosť vo vode:     čiastočne rozpustný 
 
 
Balenie: 
Aerosól: 400 ml sprej  
Kvapalina: 10 k kanister 




