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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests  en zijn correct volgens de kennis van Lechler 

op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant  zijn kunnen zij geen garanties 

geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De  eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de 
manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN  DOOR 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
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00880 – SILICONE REMOVER FAST 

  

    

Klaar voor gebruik Gebruik industrieel papier 
of schone doeken 

    

OMSCHRIJVING 

Ontvetter op basis van een mengsel niet-agressieve oplosmiddelen die snel verdampen. 

TOEPASSING 

Geschikt als siliconenverwijderaar en ontvetter voor te lakken oppervlaktes. Aanbevolen voor gebruik 
bij koud weer. 

EIGENSCHAPPEN 

 Zeer goede reinigende/ontvettende werking 
 Niet agressief, ook niet voor ééncomponent-grondlak 
 Verdampt snel 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Oppervlak dient klaar te zijn om te lakken. 

AANBRENGEN 

Als volgt aanbrengen met schone doeken: 
 Bevochtig de lap met 00800 SILICONE REMOVER FAST en veeg deze over het schoon te 

maken oppervlak. 
 Met een schone doek nawrijven voordat het product verdampt is (laat het product nooit op het 

ondergrond verdampen). 
 

DIR 2004/42/EC: Prepareren en reinigen IIB/a – VOC klaar voor gebruik 850 g/l 

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 763 g/l VOC 

AFLAKKEN 

Iedere aflak in de Lechler-serie voor het schade herstel. 
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The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, 

we cannot accept responsibility for any inaccuracy.THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY 
QUALIFIED PERSONNEL 
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