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обезмаслител

Характеристики
• Ефикасно премахва мръсотия, грес, смазка, силикон, вакса, 
катран, лепилни остатъци
• Антистатичен ефект за избягване полепването на прах
• Бързо и лесно нанасяне
• Бързо засъхване
• Леко, не агресивно почистващо действие
• Подобрява адхезията при нанасяне на боя

Приложение
• Универсално почистващо средство преди боядисване

Данни за продукта
Плътност:  0,765 гр/см³

Срок на годност: поне 2 години в запечатана оригинална опаковка
Цвят: прозрачен
ЛОС: 850 гр/л макс.

• Метал, стъкло
• Стара боя, OEM покрития
• Боядисани и небоядисани повърхности

Работа с продукта
Основа:

• Грундирани повърхности
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Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.

Copyright VOSSCHEMIE

Нанасяне:

Навлажнете чиста и суха кърпа, която не отделя мъх с Silicone Remover. 

Почистете малка зона до 0,5 м² и забърште веднага с друга чиста и суха 
кърпа. Оставете да се изпари добре.
Не оставяйте Silicone Remover да изсъхне на повърхността.

За професионална употреба!


