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MOLYKOTE® S-1002  
Aerozol czyszczący dla 
kontaktów elektrycznych 

 

 
WŁAŚCIWOŚCI 
● zmniejsza opór elektryczny  
● zapewnia szybkie 
odparowanie bez osadzania 
● odpowiedni dla niektórych 
tworzyw sztucznych i gumy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szybkoparujący środek czyszczący służący do zmniejszenia oporu 
elektrycznego. Nie pozostawia osadów. Nie narusza tworzyw 
sztucznych, gumy ani powierzchni pokrytych farbą. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
● Usuwa olej, tłuszcz i kurz z aparatury elektrycznej i elektronicznej 
 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI 
Informacja dla autorów specyfikacji: Podane poniżej wartości nie są przeznaczone do 
wykorzystania przy sporządzaniu specyfikacji produktu. 
Przed przystąpieniem do sporządzania specyfikacji dotyczącej tego produktu prosimy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Dow Corning.  
 

Test Jednostka Wynik 

kolor  żelowate, 
przeźroczyste  

 
 

 
SPOSÓB UŻYCIA 
Sposób nakładania 
Spryskiwać powierzchnie kontaktów 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Informacja o bezpieczeństwie produktu 
wymagana dla jego bezpiecznego 
użytkowania nie została dołączona. Zanim 
zaczną Państwo stosować produkt, 
prosimy o przeczytanie ulotek 
informacyjnych o produkcie i o jego 
bezpiecznym stosowaniu; należy zapoznać 
się również z etykietką na opakowaniu w 
celu uzyskania informacji o bezpiecznym 
stosowaniu i o możliwości uszkodzeń 
materialnych i zagrożenia dla zdrowia. 
Ulotka dotycząca bezpiecznego stosowania 
produktu jest dostępna na stronie 
internetowej Dow Corning pod 
www.dowcorning.com. Mogą Państwo 
otrzymać ją również od przedstawiciela 
lub dystrybutora Dow Corning lub 
zamówić telefonicznie w miejscowym 
oddziale Dow Corning Global Connection. 
 

 
OKRES PRZYDATNOŚCI DO 
UŻYTKU I 
PRZECHOWYWANIE 
W przypadku przechowywania w 
oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w 
temperaturze nie wyższej niż 20ºC  (68ºF) 
okres przydatności produktu do użytku 
wynosi 60 miesięcy od daty produkcji 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
Produkt jest dostępny w pojemnikach o 
różnej standardowej wielkości. 
Szczegółowych informacji można uzyskać 
w najbliższym punkcie sprzedaży 
produktów firmy Dow Corning lub od 
dystrybutora produktów firmy Dow 
Corning. 
 
OGRANICZENIA 
Niniejszy produkt nie został przebadany 
pod kątem przydatności do zastosowań 
medycznych lub farmaceutycznych ani nie 
jest przedstawiany jako produkt nadający 
się do tego typu zastosowań. 
 
 

 

http://www.dowcorning.com/


INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ 
DLA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA  
W celu wspierania klientów i 
spełniania ich potrzeb przy stosowaniu 
produktów, Dow Corning posiada 
rozbudowaną organizację zwaną 
„Product Stewardship” oraz zespół 
specjalistów do spraw ochrony 
zdrowia, ochrony środowiska i 
regulacji prawnych.  
Dokładniejsze informacje można 
uzyskać w Internecie pod adresem  
www.dowcorning.com lub u 
najbliższego przedstawiciela Dow 
Corning. 
 
INFORMACJE 
DOTYCZĄCE GWARANCJI 
– PROSIMY O DOKŁADNE 
ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH 
TREŚCIĄ 
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie oferowane są w dobrej 
wierze i w przekonaniu o ich 
dokładności. Jednak ze względu na to, 
że warunki i sposoby użytkowania 
naszych produktów znajdują się poza 
naszą kontrolą, informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie nie należy 
wykorzystywać w zastępstwie 
wykonywanych przez klienta testów, 
których celem jest upewnienie się, czy 
produkty firmy Dow Corning są 
bezpieczne, skuteczne i nadają się 
całkowicie do zamierzonego użytku.       
 
Wyłączna gwarancja udzielana przez 
firmę Dow Corning ogranicza się do 
zagwarantowania, że produkt spełnia 
obowiązujące w chwili wysyłki 
specyfikacje handlowe określone przez 
firmę Dow Corning.  
 
Wyłączne zadośćuczynienie i jedyna 
odpowiedzialność firmy Dow Corning 
z tytułu naruszenia gwarancji 
ogranicza się do zwrotu ceny zakupu 
lub do wymiany produktu, którego 
właściwości okażą się różne od 
gwarantowanych.  
 
 

FIRMA DOW CORNING W 
SPOSÓB JEDNOZNACZNY NIE 
UDZIELA ŻADNYCH INNYCH 
WYRAŹNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH 
GWARANCJI DOTYCZĄCYCH 
PRZYDATNOŚCI DO 
KONKRETNEGO CELU LUB 
PRZYDATNOŚCI DO 
SPRZEDAŻY.  
 
FIRMA DOW CORNING NIE 
PONOSI ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY 
UBOCZNE LUB WTÓRNE.  
 
 
 
 
 
 
WE HELP YOU INVENT THE 
FUTURE. ™ 
 
www.dowcorning.com 
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