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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Label Remover

Usuwanie etykiet i taśm samoprzylepnyc

WEICON Label Remover szybko i łatwo usuwa naklejki i
etykiety papierowe zawierające kleje akrylowe jak i materiały
samoprzylepne oparte na kauczuku. Label Remover nadaje
się do większości powierzchni: szkła, metali, tworzyw i folii.
WEICON Label Remover łatwo i bezpieczne usuwa nalepki, metki
cenowe, etykiety adresowe i produktowe, pozostałości nalepek z
taśmociągów i taśm kasowych a także pozostałości klejów z etykiet
foliowych, np. winietek z szyb samochodów.
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Zapach Citrus

Właściwości Usuwanie etykietek i taśm samoprzylepnych

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera Tak

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

Obróbka
Natryskiwać odpowiednia ilość preparatu na etykietę, poczekać na
reakcję środka przez ok. 1 min a następnie
powoli ściągać etykietę. W przypadku uporczywych pozostałości
czynność powtórzyć, jeśli potrzeba- użyć dołączonej szpatułki.
Po usunięciu etykiety nanieść ponownie i dokładnie wyczyścić
powierzchnię. Nowe etykiety można naklejać na powierzchnię bez
dodatkowych czynności.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,

toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11206500-51 Label Remover 500 ml

Akcesoria
10953001 Łopatka do obróbki, krótko
10953003 Łopatka do obróbki, długi


