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Čisticí prostředky pro speciální
aplikace

DISKO speciální čisticí roztoky (kromě DISKO čisticího roztoku na trysky hlav 
inkoustových tiskáren) obsahují jako hlavní složku vysoce účinný pomerančový 
terpen, což znamená, že tyto produkty jsou přírodními produkty. Pomocí speciálních 
přísad vznikla řada čisticích prostředků specifických pro různé aplikace. Například 
čisticí přípravek na čištění magnetických hlav a senzorů musí beze zbytku vysychat 
a nesmí být elektricky vodivý. Čisticí přípravek na gumové válce musí být schopen 
nejen vyčistit pryžový povrch, ale také jej regenerovat tak, že bude opět měkký, 
pružný a přilnavý. DISKO speciální čisticí prostředky jsou ideální pro odstranění 
obzvlášť těžce odstranitelných nečistot z nejrůznějších povrchů.
DISKO speciální čisticí prostředky nabízejí četné možnosti použití. Produkty 
jsou šetrné k životnímu prostředí i k pokožce. Výrobky jsou testovány v souladu 
s DIN 1995, bezpečnostní listy jsou k dispozici.

Navlhčené ubrousky pro intenzivní čištění
Pro čištění elektronických hardwarových komponentů, tiskových hlav tepelných 
tiskáren, senzorů, skenerů, magnetických hlav apod. Také jsou vhodné pro odstra-
nění fixů a jiných těžce odstranitelných nečistot z plastových a kovových povrchů.

Navlhčené čisticí ubrousky: trvanlivé a nelínající
polyester Sontara zachytí snadno nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh
Suché nelínající ubrousky: vysoká savost, nepouští vlákna
netkaná textilie Sontara pro vysušení čištěných povrchů

Balení s 10 páry čisticích ubrousků,
navlhčený/suchý, výrobek č.: D-1602      1 balení

Balení se 40 páry čisticích ubrousků,
navlhčený/suchý, výrobek č.: D-1302      1 balení

Intenzivní čisticí prostředek na graffiti
Vhodný k odstranění graffiti, skvrn od propisovačky,
fixů, inkoustu a jiných těžce odstranitelných nečistot 
z plastových i jiných povrchů.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1663           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16631         1 láhev
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Čisticí prostředek na bílé tabule
Rychle a pohodlně čistí, rychle schne. Nejúčinnější ve spojení 
s nelínajícími ubrousky.

Láhev 100 ml s rozprašovačem, doplnitelná
výrobek č.: D-1665           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16651         1 láhev

Čisticí prostředek na hlavy tepelných tiskáren
Na povrchu tiskových hlav vzniká teplota až 95 °C. Otěrem papíru, vzdušnou 
vlhkostí a prachem vznikají nečistoty, které se vysokými teplotami zatavují do 
povrchu. Složení čisticího prostředku na hlavy termotiskáren je vyvinuto specificky 
pro tuto oblast použití a postará se o vynikající účinnost čištění.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1664           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16641         1 láhev

Čisticí prostředek na magnetické hlavy
Není elektricky vodivý, dokonale schne. Maximálně vhodný pro čištění magnetic-
kých hlav a optických laserových zařízení. Použití ve spojení s čisticími fóliemi, 
nelínajícími utěrkami nebo tyčinkami.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1612           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16121         1 láhev

Čisticí prostředek na trysky hlav inkoustových tiskáren
Na inkoustovém základě. Pro čištění zaschlých hlav
inkoustových tiskáren. Pro odstraňování zbytků
inkoustu v inkoustových tiskárnách.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1614           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16141         1 láhev
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Čisticí prostředek na gumové válce
DISKO čisticí prostředek na gumové válce byl vyvinut tak, aby velmi důkladně 
vyčistil gumové válce, pásy a jiné pryžové díly, ale také povrch regenerovat tak, že 
bude opět měkký, pružný a přilnavý. To garantuje bezproblémový a hladký průchod 
papíru nebo kartonu.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1668           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16681         1 láhev

Čisticí prostředek pro odstranění nálepek
Lehce odstraní papírové nálepky a zbytky lepidel ze samolepek. Naneste čisticí 
prostředek k papírové nálepce nebo zbytku lepidla, nechte odmočit a pak odstraňte.
Zbytky odstraňte netkaným ubrouskem.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1666           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16661         1 láhev

Čisticí roztok s kluzným prostředkem
Tento čisticí prostředek s přidaným silikonem je speciálně vyvinut 
k čištění podavačů originálů v kopírkách. Předchází vzpříčení papíru 
v podavači.

Láhev 100 ml s rozprašovačem
výrobek č.: D-1661          1 láhev

Kluzný a čisticí olej na plottery, tiskárny atd.
Vyvinut k čištění a promazání vodících tyčí v plotterech a tiskárnách. 
Má vynikající kluzné vlastnosti. Zanechá po použití tenký olejový film.

Láhev 50 ml s pipetovým kapátkem
výrobek č.: D-1662          1 láhev


