
CONTACT CLEANER 
 

• Effective cleaning, degreasing and dissolving of old staining 

• Lasting conservation of cleaned contacts 

• Prevention of electricity loss and breakdowns 

 

WIKO CONTACT CLEANER is a high-performance cleaner that cleans and degreases old 

encrustations which can lead to electricity loss and breakdowns. The remaining active 

substances are based on mineral oil and provide a conserving effect that prevents an 

oxidation of the cleaned contacts. 

 

Instructions: Shake the can intensively. Apply the cleaning agent onto the dirty contacts or 

contacts that are to be conserved at a distance of 20-30 cm.  

 

Let WIKO CONTACT CLEANER evaporate and wipe of excess material with a clean fabric 

if necessary. In case of persistent staining, repeat the procedure. Test the compatibility before 

the application on a concealed spot, especially in combination with plastics. 

 

Application Areas: 

• Cleaning and degreasing of contacts 

• Dissolving of encrustations 

• Conservation of cleaned contacts 

• Contacts, fuses, cable connections, plug connectors, distributor cap, and many more 

 

Characteristics: 

• Effective cleaning, degreasing and dissolving of old impurities 

• Lasting conservation of cleaned contacts 

• Prevention of electricity loss and breakdowns 

• Excellent disbonding and displacement of water 

• Perfectly suited for sensitive component parts and connections 

 

Contains: Naphtha (petroleum), hydro treated heavy. Extremely flammable aerosol. 

Pressurized container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or 

cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 

flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other 

ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapors/spray. Protect 

from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F 

 

Aliphatic hydrocarbons: >= 30%; Aromatic hydrocarbons: < 5%; Contains Carbon dioxide: 

The maximum workplace exposure limits are expressed in Section 8, as may be required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 

 

• Αποτελεσματικός καθαρισμός, απολίπανσης και διάλυση των παλαιών λεκέδων 

• Μακροχρόνια διατήρηση των καθαριζόμενων επαφών 

• Πρόληψη της απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας και τις διακοπές 

 

Το Wiko Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών είναι ένα καθαριστικό υψηλής απόδοσης που 

καθαρίζει και απολιπαίνει παλαιά ιζήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της 

ηλεκτρικής ενέργειας και τις κατανομές της. Οι υπόλοιπες δραστικές ουσίες με βάση το 

ορυκτέλαιο και παρέχουν μια συντήρηση επαφών και αποτρέπουν την οξείδωση. 

 

Οδηγίες: Ανακινήστε έντονα. Εφαρμόστε το καθαριστικό πάνω στις ηλεκτρικές επαφές ή τα 

μέρη που πρέπει να συντηρήσετε απο απόσταση 20-30 cm.  

 

Επιτρέψατε στο Wiko Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών να εξατμιστεί και σκουπίστε το 

πλεονάζον υλικό με ένα καθαρό ύφασμα, αν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση επίμονης 

χρώσης - λεκιάσματος, επαναλάβετε τη διαδικασία. Δοκιμάστε τη συμβατότητα πριν την 

εφαρμογή σε ένα κρυφό σημείο, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα πλαστικά. 

 

Τομείς εφαρμογής: 

• Καθαρισμός και απολίπανση των επαφών 

• Διάλυση των επικαθίσεων 

• Διατήρηση καθαριζόμενων επαφών 

• Επαφές, ασφάλειες, συνδέσεις καλωδίων, τα βύσματα, καπάκι διανομέα, και πολλά άλλα 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Αποτελεσματικός καθαρισμός, απολίπανση και διάλυση των παλαιών καθιζήσεων 

• Μακρόχρονη διατήρηση καθαριζόμενων επαφών 

• Πρόληψη της απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας και των κατανομών της. 

• Εξαιρετική προστασία απο την υγρασία και την υπαρξη του νερού 

• Απόλυτα κατάλληλο για ηλεκτρικών επαφών, ρελέ, πινάκων, διακοπτών κ.α. 

 

Περιέχει: νάφθα (πετρελαίου). Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να 

σπάσει αν θερμανθεί. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 

σκάσιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, 

σπίθες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε 

φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 

Αποφεύγετε να αναπνέετε άχνες ψεκασμού / εκνεφώματα. Προστατέψτε από το φως του 

ήλιου. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F 

 

Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες:> = 30% Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: <5%  Περιέχει 

Διοξείδιο του άνθρακα: Τα μέγιστα όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας οπως εκφράζονται στο 

τμήμα 8, όπως μπορεί να απαιτείται. 


