0526-NL

Techniche Data Sheet n°

HULPSTOFFEN

00617 – PLASTIC CLEANER

Klaar voor gebruik

Gebruik papier of doeken

OMSCHRIJVING
Anti-silicone en anti-statisch ontvettingsmiddel voor plastics.

GEBRUIK
Geschikt voor Industrie en autoschade.
Verwijderd silicone vet en verschillende vervuilingen van het oppervlakte met antistatische werking (het trekt
geen stof aan tijdens het spuiten). Te gebruiken voor het reinigen en ontvetten van alle plastics en glas.

EIGENSCHAPPEN





Goede reinigende werking.
Goede antistatische werking (het geeft het oppervlakte een electrische lading die tegen gesteld is voor
de stofdeeltjes zodat deze niet aan het oppervlakte hechten).
Snelle verdamping
Universele ontvetter voor alle plastics en glas.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING
De oppervlakte moet klaar zijn om te spuiten.

APPLICATIE
Gebruik schone doeken of papier:

Veeg het oppervlakte schoon met een doek of papier gedrenkt met ontvetter.

Droog het oppervlakte met droge doeken of papier (laat de vloeistof nooit opdrogen op het te spuiten
deel).
DIR 2004/42/CE: Prepareren en reinigen IIB/a – VOC gereed voor gebruik 850 g/l
Dit product bevat op zijn hoogst 800 g/l VOC

AANBEVOLEN TOPLAGEN
Alle lechler/lechsys produkten voor op plastics.
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op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties
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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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