
Hóa chất làm sạch và chống tĩnh điện
TECHSPRAY 1733

Mô tả sản phẩm

Không làm khô bề mặt (như cồn IPA) hoặc để lại lớp cách điện (như
chất tẩy rửa hộ gia đình).

Ứng dụng

Làm sạch và tạo lớp phủ chống tĩnh điện trên bề mặt thảm ESD.

/ Ưu điểm
• Làm sạch thảm ESD hiệu quả
• Không làm khô bề mặt
• Tạo lớp phủ chống tĩnh điện
• Không cháy
• Không chứa Amoniac
• Không ăn mòn
• Không làm suy giảm tầng ôzôn

Đóng gói
1733-QT  1 Lít
1733-G           1 Gallon
1733-5G         5 Gallon

An toàn môi trường
Techspray® cam kết phát triển các sản phẩm để đảm bảo môi trường
an toàn và sạch sẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng và duy trì các
quy định của tất cả các cơ quan chính phủ địa phương.

Lưu ý

hàng, kỹ thuật và dịch vụ khách hàng toàn cầu.
Các sản phẩm của Techspray® được hỗ trợ bởi các nguồn lực bán

Techspray® khác tại Việt Nam, hãy gọi cho bộ phận bán hàng kỹ thuật
theo số 083 383 1313, email info@systech.vn hoặc truy cập trang
web của chúng tôi tại: https://esdvietnam.com/.

Để biết thêm thông tin kỹ thuật về sản phẩm này hoặc các sản phẩm

ấn phẩm này dựa trên các thử nghiệm mà chúng tôi tin là đáng tin
cậy. Các kết quả có thể thay đổi do sự khác biệt trong phương pháp
và điều kiện thử nghiệm. Chúng tôi khuyên mỗi người dùng nên đánh
giá sản phẩm để xác định sự phù hợp của nó đối với ứng dụng thực
tế. Điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và rất
khác nhau. Nghĩa vụ duy nhất của Techspray và giải pháp duy nhất
của bạn là thay thế sản phẩm bị lỗi khi bạn nhận được. Trong mọi
trường hợp, Techspray® sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt
hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào dựa trên việc vi phạm bảo
hành, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác.

Thông báo quan trọng cho người mua/người dùng: Thông tin trong

Dữ liệu sản phẩm và Tính chất vật lý
Trạng thái vật lý:  Lỏng
Mùi:  Dễ chịu
Màu sắc:  Xanh nhạt
pH:   7.2
Tỉ lệ bay hơi:  70
Điểm sôi:  212ºF (100ºC)

Độ hoà tan:  100

Trọng lượng riêng:  1.030 (water=1)

VOC:  11.000 g/L

Thời hạn sử dụng:  5 năm (chưa mở)

Đại diện phân phối tại Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Systech
Tầng 12 Viwaseen, 48 P. Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
083 383 1313
info@systech.vn


