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Środek do czyszczenia przyschniętych resztek lakieru dla przemysłu i rzemiosła.

OPIS PRODUKTU
Informacje ogólne

Środek do czyszczenia o właściwościach rozpuszczających
przyschnięte resztki lakieru. Do czyszczenia urządzeń do natrysku i
do przemysłowego czyszczenia urządzeń do aplikacji lakieru i taśm
transportowych.

Szczególne właściwości
Normy na metody badań



Czyszczenie urządzeń do aplikacji lakieru, automatów do
natrysku i taśm transportowych, jeżeli są przerabiane lakiery
wodorozcieńczalne.

PRZERABIANIE
Wskazówki dotyczące
przerabiania



ADLER Aqua-Cleaner należy przed użyciem zmieszać z wodą
w stosunku 1:1. W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy
zmieszanie produktu Aqua-Cleaner z wodą w stosunku 7:3.



Mieszaninę ADLER Aqua-Cleaner / woda można nanosić
bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzla
lub gąbki. Mniejsze, nierdzewne przyrządy do pracy można na
chwilę włożyć do mieszaniny.



Jeżeli mieszanina ADLER Aqua-Cleaner / woda w celu
wyczyszczenia jest wprowadzana pompami do obiegu
urządzenia aplikacyjnego (automat do natrysku, polewarka
itp.), to należy wyjąć i wyczyścić filtry i przepłukać obieg czystą
wodą. Po czyszczeniu pistoletów kubkowych lub airless należy
również umyć je wodą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Wielkości opakowań

10 l; 25 l

INNE INFORMACJE
Trwałość/przechowywanie

Przynajmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Dane BHP

Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną
wersję można pobrać ze strony www.adler-lacke.com.
Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i
profesjonalnego rzemiosła.
Przy przerabianiu zalecamy stosowanie rękawic i okularów
ochronnych.

01-16 (zastępuje 07-15) ZKL 8004 Strona 1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować
do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy
wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność
z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

