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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Odstraňovač těsnění a lepidel

odstraňuje zbytky vytvrzených těsnění

WEICON Odstraňovač lepidel a těsnění uvolňuje a odstraňuje bez
námahy zbytky lepidel, těsnění, laků a barev i na svislých plochách.

WEICON Odstraňovač lepidel a těsnění lze použít na kovy, dřevo,
sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén. Není vhodný k použití na
citlivých plastech jako PVC, syntetika a linoleum apod.

Odstraňovač lepidel a těsnění uvolňuje zbytky všech druhů
těsnění na hlavách válců, olejových vanách, vodních čerpadlech,
tvarovkách, ventilech a přírubách převodovek. Odstraňuje
spolehlivě zbytky olejů, nátěrů, pryskyřic, tuků a dehtu, slouží
jako odstraňovač nátěrů při restauraci dřevěných prvků, odstraňuje
lepidla všech druhů, i vytvrzená kyanoakrylátová a anaerobní
lepidla.

Technické údaje

Zápach rozpouštědlo

Parametry účinný

Bez silikonu Ano

Skladovatelnost 18 měsíců

Odstín růžový

Bez obsahu AOX* Ano

ISSA-Code 53.402.02

IMPA-Code 450802

Zpracování
Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch a
nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou. Postup
opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými a lakovanými
povrchy.

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11202400-66 Odstraňovač těsnění a lepidel 400 ml


