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TECHNIKAI ADATLAP

Tec7 Cleaner
UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ ÉS ZSÍROLDÓ

Ideális a ragasztott sarkok, illesztések és varratok befejezéséhez, lesimításához

Tisztító eszköz

Eltávolítja a nem megkötött Tec7 ragasztókat és tömítőket

Használat

• Permetezze be a Tec7 Cleaner-t, és hagyja néhány percig hatni.
• Dörzsölje le a szennyeződéseket tiszta mikroszálas kendővel és szárítsa meg.
• Ismételje amennyiben szükséges.
• Ragasztás előtt hagyja, hogy a Tec7 Cleaner teljesen elpárologjon.
Tesztelje egy nem szembetűnő területen a színtartóságot. A Tec7 Cleaner feloldja a friss tömítőanyagot. A tömítőanyag festésekor 
spatulával kis adagokban kenje fel az átütés elkerülése érdekében. Használja a HP Clean-t mint oldószermentes tisztítószert 
természetes kő esetén. Használja a Multiclean-t a természetes szennyeződések eltávolításához.

Termék

Karakterisztika

• Ideális aTec7 illesztések befejezéséhez.
• Eltávolítja a nem megkötött Tec7 termékeket
• Nem támadja meg a legtöbb felületet.
• Nem hagy zsíros bevonatot.

Alkalmazás

• Illesztések finomítása.
• Minden felület zsírtalanítása és tisztítása a ragasztó- és 

tömítőanyagok használata előtt.
• Ragasztó maradványok eltávolítása matricákról vagy címkékről.
• A kontakt ragasztók maradványainak eltávolítása.
• Zsírtalanító és tisztító a szerszámokho és 

műhelyfelszerelésekhez, mind kézi, mind gépekhez - nem 
támadja meg a lakkot vagy a szintetikus anyagokat.

• A vas- és nem fémes anyagok gyors és biztonságos zsírtalanítása 
ragasztás vagy festés előtt. A Tec7 Cleaner nem képez 
oxidréteget könnyűfémekkel.

Csomagolás

Tec7 Cleaner - tubus 25L 683125289

Tec7 Cleaner - tubus 5L 683105289

Tec7 Cleaner - aeroszol 500ml 683041289

Technikai információ

• Szín: színtelen.
• Szag: enyhe oldószerszag.
• Állapota szobahőmérsékleten: folyadék.
• Forráspont: 138°C - 175°C.
• Gőznyomás: 1.0 KPA 20°C.
• Fajsúly: 0.72 - 25°C.
• Lobbanáspont: 27°C.
• Spontán gyujtás: 208°C.
• Eltarthatóság: 36 hónap, az eredeti zárt 

csomagolásban, száraz, hűvös fagymentes helyen 
tárolva.

• Biztonsági intézkedések: kérem nézze meg a 
biztonsági adatlapot.
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