Produktdata
HEMPEL'S DEGREASER 99611
Beskrivelse:

HEMPEL'S DEGREASER 99611 er et rengøringsmiddel til at fjerne overfladeforurening herunder olie,
fedt, voks og silikone. Ideel til klargøring af olieholdige træsorter før maling.

Anbefalet brug:

Til fjernelse af voks, silikonerester fra støbeforme og polermidler til polering af glasfiber. Til brug før
slibning af glasfiber. Velegnet som værktøjsrengøring efter brug af to-komponent epoxy-produkter.

Tilgængelighed:

En del af gruppesortimentet. Lokal tilgængelighed bør bekræftes.

PRODUKTDATA:
Kulør-nr./farver:
Flammepunkt:
Vægtfylde:
VOC-indhold:

00000/ Transparent
28 °C [82.4 °F]
0.9 kg/liter [7.1 lbs/US gallon]
681 g/l [5.7 lbs/US gallon]

-

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

PÅFØRINGSDATA:
Påføringsmetode:
Sikkerhed:

Fnugfri klud
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes
i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:

Forberedelse: Brug altid en fnugfri klud for at undgå unødvendige overfladeforurening.

PÅFØRINGSBETINGELSER:

Metode: Foretag affedtning i et godt ventileret område. Væd kluden med produktet, og kør den hen
over overfladen med et lige strøg, og aftør derefter med et lige strøg. Rengør højst 1 m² ad gangen, og
brug ikke samme overflade af kluden igen, når du går videre til det næste område. Bemærk: Må ikke
anvendes på et færdigmalet system.

BEMÆRKNINGER:

Må ikke anvendes på lakerede og malede overflader, linoleum, plast, asfaltgulve, aluminium og
lignende.

Lagerstabilitet/lagring:

Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes
tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.

Bemærk:

HEMPEL'S DEGREASER 99611

UDGIVET AF:

HEMPEL A/S

-

9961100000

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer til datablade” på www.hempel.com. Data, specifikationer og
vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle
forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke
andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore
produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.
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