TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Harsverwijderaar






Maakt het verwijderen van alle typen hars mogelijk.
Uitstekende penetratie in het hars.
Eenvoudig aan te brengen.
Zeer gemakkelijk af te spoelen.
Tast lichte legeringen niet aan.

Product met een trage verdamping; zorgt voor een langere

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

contacttijd en geeft geen schadelijke dampen af. Wordt

Zie aanwijzingen voor gebruik op de verpakking.

gebruikt op hout, ijzer, cement en in het bijzonder op
verticale wanden. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Effectief op alkyd-, acrylaat-, polyurethaan-, epoxyverf etc.

Vorm: heldere vloeistof.
Geur: neutraal.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dichtheid bij 20 °C: ongeveer 1,09.

M.b.v. een kwast of sprayer: breng het product onverdund

Ontvlammingspunt: 101 °C.

aan op de schoon te maken ondergrond. Laat 15 minuten
tot 2 uur inwerken, afhankelijk van het type hars. Spoel af
met water onder druk. Gebruik voor een betere spoeling
een hogedrukreiniger.
In bad: onderdelen m.b.v. een korf in een reservoir (bij
voorkeur uit roestvrij staal) met onverdund product
onderdompelen. Laat 10 minuten inwerken. Haal de korf
uit het reservoir en spoel het af met water onder druk.
Gebruik voor een goede spoeling een hogedrukreiniger.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien
zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig.
Versie: 25230001-1017
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