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Bemærk: De retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter og erfaringer og er 
fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som er 
uden for vores kontrol, kan vi ikke tage nogen ansvar for de opnåede resultater. Det anbefales at gennemføre foreløbige tests. 
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Tekniske data 

Basis Blanding baseret på lavtkogende opløsningsmidler 

Konsistens Flydende 

Densitet Ca. 0,85 g/ml 

Viskositet (Brookfield) 1 mPa.s 

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 materialetype. 
 

Produkt beskrivelse 
Adhesive Remover er en transparent 
opløsningsmiddel blanding til fjernelse af friske 
limrester og til rengøring og affedtning af metal 
overflader. 

Egenskaber 

 Fjerner friske limrester 

 Renser og affedter 

 Efterlader ingen film 

 Hurtigt tørrende 

 Meget brandfarlig 

 Aerosol dåsen kan bruges i alle vinkler 
(360°) 

Applikationer 

 Transparent opløsningsmiddel blanding , 
velegent til fjernelse af friske limrester og 
renser pensler, knive og limspartler. 

 Fjerner hårdt overskydende kontaktlim. 

 Kraftfuld rengørings- og affedtningsmiddel 
af metaloverflader. Også egnet til 
forberedelse af overflader inden 
anvendelse af fugemasser og lim. 

 Ikke velegenet til polystyren og Plexiglas. 

Emballage 
Farve: transparent 
Emballage: 400 ml aerosol dåse 

Holdbarhed 
3 år i uåbnet emballage opbevaret tørt i 
temperaturer imellem +5°C og +25°C. 

Påførings metode 
Påførings metode: Ryst dåsen godt før brug. 
Spray i en afstand på ca.. 20 cm af objektet. 
Påfør efter behov. Efter anvendelse gnides 
overfladen tør med et rent håndklæde. Altid 
gnid i én retning. Test for skadelige virkninger 
på overfladen i forvejen.  

Hygiejne- og sikkerhedsanbefalinger 
Brug kun i godt ventilerede områder. Ved 
kontakt med øjnene, vask straks med store 
mængder vand. 

Bemærkninger 
Grundet den store variation af plastik og 
malinger og for at undgå skader på overfladen, 
anbefales der altid en forudgående 
kombatibillitets test. 

Ansvar 
Indholdet af dette tekniske datablad er baseret 
på resultaterne af tests, observationer og 
erfaring. Oplysningerne er af generel karakter 
og medfører ikke noget ansvar. Det er 
brugerens ansvar at bestemme, på grundlag af 
deres egne tests, om produktet er egnet til 
brug. 

 


