CL 07

Technický list
Popis:
Čistič, odmašťovadlo a odstraňovač

Použití:
Je určen na čištění aplikačního zařízení a úkapů čerstvých i zaschlých vodouředitelných barev, na odmašťování povrchu před
aplikací jakéhokoliv typu nátěrové hmoty a na odstraňování všech starých nátěrů, ponorem na dostatečně dlouhou dobu. Nanáší se
stříkací pistolí, štětcem nebo hadrem. Po krátkém působení je nutné povrch setřít čistým suchým hadrem. Podle stupně zamaštění
včas použijte nový hadr. Po použití přípravku povrch opláchněte čistou vodou! Nepoužívejte k úpravě viskozity nátěrových hmot.
Přípravek neobsahuje hydroxidy ani kyseliny.
Příprava roztoku CL 07:
Při použití jako čistič a odmašťovač nařeďte přípravek vodou v poměru 1:10 (1 díl přípravku a 10 dílů vody).
Při použití jako odstraňovač jej neřeďte.

Odstíny:
0000 - bezbarvý, namodralý

Hustota: (ČSN EN ISO 2811-1)
1,09

Podmínky nanášení:
Během odmašťování a čištění povrchů používejte odpovídající ochranné pracovní pomůcky. Před použitím si pozorně přečtěte
doporučení uvedená v bezpečnostním listu. Zavírejte nádoby s novým i použitým přípravkem, chráníte tím své zdraví a bráníte
nadměrnému poškozování životního prostředí.

Skladování:
Výrobek uchovávejte v originálním neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25°C.

Spotřebujte do:
48 měsíců ode dne výroby

Balení v l:
1; 5

Poznámky:
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými
zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je většinou používán v podmínkách mimo rámec
naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody
způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely. Vyhrazujeme si právo na změnu výše
uvedených informací bez předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického listu. Tento technický list nahrazuje
všechny dříve vydané. Platnost údajů zde uvedených bude po pěti letech od vydání automaticky ukončena.
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