
GereedschapsreinigerGereedschapsreiniger
Mengsel van gedearomatiseerde oplosmiddelen

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 540

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 0,75 ltr0,75 ltr

verpakking blik

verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

1345 ◼

VerbruikVerbruik Afhankelijk van de toepassing

ToepassingToepassing Het instellen van de viscositeit voor oplosmiddelhoudende alkyharslazuren en -lakken■
Reiniging van gereedschap■
Voor het reinigen en ontvetten van ondergronden■

EigenschappenEigenschappen Milde geur■
Gedearomatiseerd■
Goede reinigende werking■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20°C) ca. 0,78/cm³

Vlampunt ca. 42 °C

Geur oplosmiddelhoudend

Aanvullende informatieAanvullende informatie Datablad over inhoudstoffenDatablad over inhoudstoffen

VerwerkingVerwerking Tijdens het roeren langzaam aan de lak of lazuur toevoegen totdat de gewenste
consistentie is bereikt.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

VerwerkingstipVerwerkingstip Controleer de compatibiliteit met de ondergrond.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Gemorste verdunning direct met een katoenen doek verwijderen. De katoenen doek in een
vuurvaste afvalcontainer verzamelen en afvoeren.
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Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Onbeperkt

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

Detergentenverordening
(EG) nr. 648/2004

> 30 % aliphatic hydrocarbons
5 - 15 % 2-methoxymethylethoxypropanol

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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