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TEHNIČNI LIST– D4.02.01
Hitri opis
Dynacoat
razmaščevalec

Ime izdelka:

Dynacoat razmaščevalec

Opis:

Izdelek je namenjen za čiščenje in razmaščevanje, da se
odstranijo ostanki maščobe, olj, voskov, silikona, peska itd.
Če ga ne uporabimo bo prišlo do izgube oprijema, zato je
potrebno pred brušenjem in nanašanjem barve vedno očistiti
objekt z razmaščevalcem.

Osnovne surovine:

Mešanica posebnih topil

Primeren za:

Čiščenje in razmaščevanje:
-jeklo
-pocinkana pločevina
-Aluminij
-Plastični deli
-Primerji, surfacerji in filerji
-Vsi obstoječi premazi, vključujoč termoplastične akrile

Priprava površine:

Zmočite čisto krpo z Dynacoat razmaščevalcem in
razmastite/ očistite površino z močnim brisanjem.
Zatem nemudoma vzemite novo čisto krpo in obrišite površino
na suho.
Opozorilo: da bi preprečili zgoščenost vedno uporabite
razmaščevalce na bazi topil pri temperaturi med16 in 25°C

Embalaža:

5L, 10L

Rok trajanja:

2 leti

VOC

Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB.a) v
mešanici, ki je pripravljena za uporabo je max. 850 g/liter
VOC.
Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za
uporabo je max. 810 g/liter.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!
POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutno veljavnih zakonih:Vsak, ki uporablja ta izdelek za
kakršenkoli namen, ki je drugačen od tega, posebej priporočenega v tehničnem listu, brez našega predhodno pisnega dovoljenja, dela na lastno tveganje. Uporabnik
mora vedno narediti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalnim zakonom in predpisom. Vedno preberite varnostni in tehnični list za izdelek, ki ga
uporabljate. Vsak nasvet in izjava, ki smo ga dali o izdelku je dan v našem najboljšem namenu in temelji na našem trenutnem znanju, a nimamo nadzora nad
kvaliteto, razmerami, površinami in mnogimi dejavniki, ki vplivajo na uporabo in nanašanje tega izdelka. Zaradi tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in
škode, ki izhaja iz tega izdelka, razen, če se prej prav posebej pisno ne sporazumemo in potrdimo. Vsi izdelki v tehničnih listih temeljijo na naših standardih in
pogojih prodaje. Vedno zahtevajte kopijo tega dokumenta in jo pazljivo preberite. Informacije v tem tehničnem listu se sčasoma spreminjajo v luči novih izkušenj in
naše politike neprestanega razvoja. Uporabnikova odgovornost je, da preveri, če je ta tehnični list aktualen, še preden začne izdelek sploh uporabljati..

Znamke izdelkov, ki so omenjene v tem tehničnem listu so blagovne znamke pod licenco Akzo Nobel.
Sedež
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