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LEÍRÁS
Kifejezetten ipari felhasználók számára kifejlesztett, nagy hatásfokú savas festékeltávolító.
Zselés állaga lehetővé teszi a függőleges felületeken történő alkalmazást.

1.1. Felhasználási terület
AQUA Ecsettel, vagy hengerrel való felvitel után, a felhólyagzott, lemart réteget egy spatula, vagy nagynyomású
mosó segítségével könnyen eltávolítható a felületről.
Savas kémhatás miatt, alaposan mossuk le a felületről. A mosást, öblítést, Bahnfarbe A Reinigerrel (S15.0.0.0052),végezzük ami semlegesíti a savat, és zsírtalanít.
Új festégréteg felvitele előtt, egy alapos zsírtalanítás ajánlott elvégezni. A termék egészségkárosító
anyagokat tartalmaz, ezért a védőfelszerelés használata a munkavégzés során elengedhetetlen
KÖTELEZŐ!
Hűvös helyen tároljuk. Kérje szaktanácsadásunkat!
1.2. Választék
Cargo-Stripper AC

S-14.0.0.0203

1.3. Kiszerelés
1 l-es üvegben.
2.

3.

JELLEMZŐK
Sűrűség 20 °C-on:
pH:
Lobbanáspont:
VOC-tartalom ISO 11890 szerint:
Eltartható eredeti, felbontatlan csomagolásban, +5 oC és +30 oC között tárolva:

1,2 ± 0,05 g/cm3
0-2 között
---1103,1 g/l
12 hónapig

FELHASZNÁLÁS
Felhordás ecsettel, vagy hengerrel..
3.1. Óvórendszabályok
A vegyianyagok kezelésével kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat be kell tartani. Bőrrel való érintkezés után bő vízzel alaposan öblítsük le.

4.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
4.1. Szállítási és biztonsági jelölések
ADR/RID: UN 3265osztály:
Veszélyes összetevők:
Diklór-metán
80%
Hangyasav c>90%
12%
Benzil-alkohol
3%

GHS08

GHS0

Tűzveszélyességi osztály: „Tűz- és robbanásveszélyes”, „B”
Tűzveszélyességi fokozat: II.
4.2. Biztonságtechnikai megjegyzések
A termék kizárólag ipari felhasználásra engedélyezett. A felhasználónak rendelkeznie kell kezelésre, tárolásra vonatkozó ismeretekkel, technológiai és munkavédelmi feltételekkel. A tárolás, kezelés és munka
során be kell tartani a helyi előírásokat és figyelembe kell venni a biztonsági adatlap adatait.
A termékismertető adatai az aktuális technikai színvonalon elvégzett vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Ezért vegyék figyelembe a kiadás időpontját és adott esetben érdeklődjenek, hogy
időközben jelent-e meg újabb kiadás. Az adatok és az irányelvek normális és hagyományos viszonyokra
értendők, egyedi esetekre vonatkozó alkalmasságot saját vizsgálattal kell megállapítani.
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Ez a termékismertető a kiadás időpontjától érvényes, és az összes korábbi változat helyébe lép.
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