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: ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обезмаслителят ISO-VE 7030 е универсален обезмаслител на основа изопропанол и вода.
Подходящ за ефикасно почистване на деликатни повърхности, изпарява се без остатъци след
кратко време. Премахва мазнини и нечистотии, остатъци от лепило, сол, и други упорити
замърсители.

: ПРИЛОЖЕНИЕ
ISO-VE 7030 е идеален за почистване на пластмасови повърхности преди боядисване /
грундиране или лепене.

: ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
Вид:
Цвят:
Плътност:
ЛOC:
Срок на годност:

Течен
Безцветен
0.85 гр/cм³
2004/42/IIБ(a)(850) < 595 гр/л
36 месеца в неотпечатан оригинален контейнер на хладно и сухо.

: РАБОТА С ПРОДУКТА
Разбъркайте добре преди употреба. Напоете суха и чиста кърпа, която не оставя мъх с
ISO-VE 7030. Почистете повърхността в малки участъци от 0,5 м² и забършете веднага с
друга суха и чиста кърпа. Изчакйте остатъците да се изпарят напълно. Не позволявайте на
изопропанола да засъхне на повърхността.
Забележка:
Някои 1K грундове може да имат реакция към обезмаслителя. В такъв случай изчакайте
достатъчно време за изпаряване на обезмаслителя от повърхността преди да нанесете
грунда, така че на повърхността да няма останали частици разредител. Иначе премахнете
повреденото покритие преди нанасяне на новата боя.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
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: ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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.
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
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