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OPIS
An sta c Degreaser SB je izdelek, pomemben v pripravi, saj z njim čis mo in razmaščujemo površine. Odstranjuje 
maščobe, olja, voske, silikone in podobno. An sta c Degreaser SB tudi nevtralizira sta čni naboj na plas čnih delih.

IZDELEK IN DODATKI
Izdelek An sta c Degreaser SB

Kemična osnova Posebna topila

NAČINI UPORABE
Primerno za Stare finiše, vključno s termoplas čnimi akrili 

Gola pločevina
Aluminij
Pocinkana pločevina
Plas čni deli 
Primerji, surfacerji in fillerji

Načini uporabe Čisto krpo temeljito zmočite z An sta c Degreaser SB in razmas te / očis te površino. Takoj 
za tem z drugo suho krpo pobrišite površino do suhega.

Pomnite: za preprečevanje kondenzacije vedno uporabljajte izdelke za pripravo na osnovi 
topil pri temperaturah med 16 in 25°C

Skladiščenje izdelka Preprečite ekstremna temperaturna nihanja in visoko vlago

Rok trajanja 4 leta pri 20°C

VOC 2004/42/IIB(a)(850)780
Mejnba vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelka: IIB.a) v mešanici, ki je pripravljena za 
lakiranje je max. 850 g/l VOC.
Vsebnost VOC v tem izdelku v mešani, ki je pripravljeno za uporabo je max. 780 g/liter.
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SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te, ki je 
specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zados tev lokalnih zahtev in zakonodaje. 
Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasve  in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a

nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne 
sprejemamo odgovornos  za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasve  so tema naših standardnih izrazov in 
pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo poli ko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.
Sedež podjetja
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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