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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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Sealant and Adhesive Remover

Usuwa resztki utwardzonych klejów i uszczelniaczy

WEICON Sealant and Adhesive Remover szybko i skutecznie
usuwa resztki uszczelek, pozostałości zaschniętych uszczelniaczy,
klejów oraz olejów, smarów, lakierów i farb. Może być stosowany
na powierzchniach z metalu, drewna, szkła, ceramiki, PE,
PPtakże na powierzchniach pionowych. Nie powinien być
stosowany na powierzchniach z PVC, tkaninach ani linoleum.
Sealant and Adhesive Remover usuwa resztki wszelkiego
rodzaju uszczelniaczy na głowicach cylindrów, misach olejowych,
pompach wodnych, układach wydechowych, pokrywach zaworów,
kołnierzach przekładniowych, zmywa nagar olejowy, farby, lakiery,
oleje, żywice, smary, smołę, smary i środki antyadhezyjne oraz
kleje wszelkiego rodzaju, także utwardzone kleje cyjanoakrylanowe
i anaerobowe.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości silny

nie zawiera silikonów tak

Okres przydatności 18 Monate

Barwa różowy

AOX nie zawiera tak

ISSA-Code 53.402.02

IMPA-Code 450802

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

Obróbka
Spryskać dokładnie czyszczoną część i pozostawić do działania;
w razie potrzeby przetrzeć czystą szmatką. Powtórzyć proces
w przypadku uporczywych zabrudzeń. Chronić powierzchnie
plastikowe i lakierowane

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:
11202400-51 Sealant and Adhesive Remover 400 ml


