Technical Data Sheet n°

0548-GB

ANCILLARIES

00699 - HYDROCLEANER

Ready for use

Use clean
industrial
paper/cloth
and wipe

OMSCHRIJVING
Antisiliconen-reinigingsmiddel, antistatisch, stofvrij reinigingsmiddel op waterbasis.

GEBRUIK
Verwijderd silicone van het oppervlakte en heft een antistatische werking. Geschikt voor het reinigen van
ondergronden en reeds bestaande laklagen. Kan gebruikt worden voor kleine metalen oppervlakten.
Gebruik 00695 silicone remover slow voor het ontvetten van grote metalen oppervlakten.
Aanbevolen reiniger voor oppervlaktes voor het aan brengen van aflakken op waterbasis.

EIGENSCHAPPEN








Product op waterbasis.
Uitstekende reinigende werking.
Goede anti-statische werking
Veilig te gebruiken op 1k en nitro en syntetische ondergronden.
Snel drogend (niet gebruiken bij hoge temperaturen).
Verwijderd boom harsen.
Voor een sterkere reiniging gebruik 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

OPPERVLAKTE BEHANDELING
Het reinigen van oppervlaktes voor het spuiten.

APPLICATIE:
Aanbrengen met doeken of papier:

Opbrengen met een natte doek of papier gedrenkt met ontvetter.

Droog wrijven met een droge doek of papier voordat de ontvetter verdampt is.

DIR 2004/42/CE: Prepareren en reinigen IIB/a – VOC gereed voor gebruik 200 g/l
Maximum V.O.C. bevat 160 g/l VOC

AANBEVOLEN TOPLAGEN
Elk product in de lechler lijn
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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
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Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste
notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio
per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in
considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.
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