HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350

Charakterystyka:

HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350 jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym ,
alkalicznym środkiem czyszczącym bazującym na powierzchniowo aktywnych
emulgatorach i wodzie.

Zalecane stosowanie:

Do czyszczenia i odtłuszczania pomalowanych powierzchni przed ponownym
malowaniem. Szczególnie do usuwania brudu, sadzy i powierzchni narażonych na
działanie promieniowania UV. Odpowiedni dla sprzętu czyszczącego pod wysokim
ciśnieniem.

Dostępność:

Dostępny na specjalne zamówienie.

DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Kolor/ Nr koloru:
Temperatura zapłonu:
Gęstość:
V.O.C.:

przezroczysty/ 00000
0°C
1,1 kg/dm3
0 g/dm3
Stałe fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchyłek produkcyjnych przedstawionych w
normie ISO 3534-1. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Objaśnieniach” w Katalogu Hempla.

UWAGI:

Aplikacja:

Warunki BHP:

Dobrze wymieszać przed użyciem.
Nie wystawiać na działanie mrozu.
Nakładać sztywnym pędzlem lub za pomocą natrysku pod najniższym możliwym
ciśnieniem. Aby rozcieńczyć w wodzie: 1-20 części wody wodociągowej na 1 część
produktu. Po 5 minutach powierzchnię spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem albo
ostrożnie oczyścić dużą ilością wody do momentu aż znikną wszystkie osady.
Ewentualne pozostałości w postaci białego filmu usunąć przy pomocą ciepłej wody.

Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z
odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować
się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji
Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.
HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350 jest przeznaczony tylko do użytku
profesjonalnego.
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Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objaśnieniach w katalogu.
Dane, specyfikacje oraz zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w
ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest
gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są
zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty,
bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez
powiadomienia, a po pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność.
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