DANA LIM

SE

Produktinformation:

PU Rensvätska 599
Rengöringsmedel för PU-skum - med praktiskt spraymunstycke

Produktbeskrivning & användning:
PU Rensvätska 599 är ett snabbt och effektivt rengöringsmedel för
borttagning av ohärdat polyuretanskum.
PU Rensvätska 599 används som vanlig sprayflaska vid rengöring av
verktyg mm, eller till rengöring av in- och utsida på NBS-skumpistol.

Fysikaliska / Kemiska data:
Typ:
Hållbarhet:

Lösningsmedel
1 år i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Förvaras och transporteras stående.

Förpackning:
Artikelnummer

Kulör

Emballage

9040

Klar

500 ml flaska
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Rengöring av verktyg mm:

Sätt sprayhuvudet på ventilen på flaskans översta del.

Rengöring av skumpistol:

Vid rengöring av insida sätts behållaren på NBS-skumpistolens adapter. Håll inne
avtryckaren tills det kommer rengöringsvätska ur pistolmunstycket. Låt NBS-skumpistolen
vara monterad på flaskan i ca 2 minuter. Töm därefter pistolen.
Upprepa momentet 2 – 3 gånger tills pistolen är helt ren.
Spruta alltid ned i en hink eller sopsäck vid rengöring. Se till att rengöringen utförs utomhus.
Härdat polyuretanskum kan inte avlägsnas med PU Rensvätska 599, endast mekaniskt eller
med PU Borttagare 912.

Förvaring:

PU Rensvätska 599 ska förvaras och användas med ventilen uppåt.

Observera!

PU Rensvätska 599 kan lösa upp eller missfärga underlag (t ex. lack, plast eller textil).
Testa inverkan på ytskiktet på ett icke synligt ställe innan användning.

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.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE
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