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Produktinformation:

PU Borttagare 912
Avlägsnar härdat PU-skum från de flesta ytor
Produktbeskrivning & användning:
PU Borttagare 912 är ett specialutvecklat rengöringsmedel som effektivt löser upp
och avlägsnar härdat PU-skum och PU-lim från de flesta ytor.
Med PU Borttagare 912 behöver man inte längre avlägsna spill mekaniskt och
man kan därför slippa reparationer eller byte av ytorna.
Används på exempelvis tegel, fönsterbleck, fönster- och dörrkarmar, golv, kläder
etc.
Produktens konsistens gör att den passar till både vågräta och lodräta ytor.

Fysikaliska / Kemiska data:
Typ:
Hållbarhet:
Förpackning:

Medlem av

Lösningsmedelsburen pasta
24 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Artikelnummer

Kulör

Emballage

91210

Vit

100 ml burk med pensel

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

PU Borttagare 912 kan endast användas på härdat PU-skum eller -lim. Ohärdat material bör
tas bort med PU Rengöringsvätska 599 eller aceton.
För att minimera åtgången av PU borttagaren rekommenderas att skära bort så mycket härdat
skum som möjligt innan applicering av PU Borttagaren.

PU Borttagare 912 innehåller lösningsmedel, och kan därför missfärga, bleka eller lösa
upp vissa material. Testa därför alltid produkten på en mindre synlig yta.
Tiden som påverkar ytan bör vara samma som senare kommer att användas på området
där skummet ska avlägsnas.
Natursten (bl.a. marmor), obehandlat trä samt ytor innehållande polyuretan (såsom vissa
plaster, färger, lacker eller golvmattor) är särskilt utsatta för missfärgning.
Skulle missfärgning uppstå kan det dock fortfarande vara en fördel att använda PU Borttagare
912 istället för att avlägsna PU-skum eller lim mekaniskt, med den risk det innebär för
reparation eller byte av ytorna som följd.
Maskera runt ytan där PU-borttagaren ska användas, på grund av att produkten kan rinna
under vissa omständigheter.
Användningstemperatur:

5°C till 30°C.

Applicering:

Det är rekommenderat att använda handskar samt ögonskydd vid risk för stänk.
Rör om burken försiktigt innan användning. PU Borttagare 912 appliceras i ett 1–2 mm tjockt
skikt med den medföljande penseln på det PU-skum eller -lim, som ska avlägsnas. Efter ca 1
timme torkas PU-borttagaren och det upplösta materialet bort med en fuktig trasa.
Finns det fortfarande oupplösta PU-rester upprepas behandlingen

Säkerhet:
Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte
produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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