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Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I 
god tro. 
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke 
påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve 
påføringer. 
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Tekniske data 

Basis 100% kulbrinte opløsning 

Konsistens Flydende 

Densitet Ca. 0,75 g/ml 

Syre niveau Neutral 

Opløselighed I vand Ikke opløselig 

Flygtige organiske forbindelser (VOC) 97 % 

Påførings temperatur 5 °C → 30 °C 
(*)disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer såsom temperatur, fugtighed, og typen af underlag. 

Produkt beskrivelse 
Cleaner and Degreaser er en stærk og hurtig-
tørrende rens og affedter til diverse 
vedligeholdelses- og montageopgaver. 

Egenskaber 

 Renser og affedter 

 Efterlader ingen hinde 

 Hurtigt tørrende 

 Aerosol dåsen kan anvendes i alle 
retninger (360°) 

Applikationer 

• Velegnet til rengøring og affedtning af 
mekaniske dele. Også egnet til forbehandling 
af overflader 
• for påføring af fugemasser eller lime. Til 
fjernelse af uhærdet overskud af MS, PU eller 
silikone 
• fugemasse, tjære rester, fedt, voks, ... Kan 
anvendes på de fleste overflader (metal, plast, 
PVC, ...), og efterlader ingen hinde. 

Emballage 
Farve: transparent 
Emballage: 400 ml aerosol 

Holdbarhed 
3 år i uåbnet emballage ved opbevaring tørt og 
køligt I temperature imellem +5°C og +25°C. 

Overflader 
Beskaffenhed: ren, tør og fri for støv og fedt. 

Alle typer metal og plastik. 

Påføringsmetode 
Påføringsmetode: Ryst dåsen omhyggeligt før 
brug. Spray med en ca. afstand på 20 cm fra 
overfladen. Påfør efter behov. Efter påføring 
gnid overfladen tør med en ren klud. Gnid altid 
i same retning. Test inden påbegyndelse at 
overfladen ikke tager skade.  

Sundheds- og sikkerhedsbestemmelser 
Anvend kun i godt ventilerede områder. Ved 
øjenkontakt vask omgående med rigeligt vand. 

Bemærkninger 

 Grundet det store udvalg af mulige 
plasttyper og malinger og for at forhindre 
skader på overfladen så anbefaler vi en 
forudgående kombatibillitets test. 

Ansvar 
Indholdet af dette tekniske datablad er 
resultatet af forsøg, overvågning og erfaring. 
Det er af generel karakter og udgør ikke noget 
ansvar. Det er brugerens ansvar af hans egne 
tests for at bestemme, om produktet er egnet 
til opgaven. 


