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Produktinformation
DELTRON KLARGØRINGSRENGØRERE
D837 - DX330 Spirit Wipe
D845 - DX310 Affedter
D8401 - Vandfortyndbar Lav-VOC rengører

PRODUKTBESKRIVELSE
D837 – DX330 Spirit Wipe er en mild blanding af opløsningsmidler, der bruges til at fjerne let
forurening på små områder af bart metal i forbindelse med klargøringen.
D845 - DX310 Affedter er en stærk blanding af opløsningsmidler, der er specielt beregnet til at
fjerne skidt, fedt og andre forurenende stoffer på bart metal i forbindelse med klargøringen.
D8401 - Vandfortyndbar lav-VOC rengører er en vandfortyndbar for-rengører, der egner sig til
brug som procesrengører.

VEJLEDNING
Påfør rigelige mængder Deltron rengører på en ren klud.
Tør de overflader af, der skal renses, før og efter slibning.
Tør kun overfladerne af i én retning for ikke at tørre de forurenende stoffer ud over overfladen.
Efter brug skal den overskydende rengører tørres af med en ren, tør klud. Produktet må ikke tørre
ind på overfladen efter rengøring.

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug.
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VOC-OPLYSNINGER
D8401 - Vandfortyndbar Lav-VOC rengører
EU’s grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.a) i brugsklar form er maks. 200 g/liter
VOC. VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 200 g/liter.
D837 - DX330 Spirit Wipe
D845 - DX310 Affedter
EU’s grænseværdi for disse produkter (produktgruppe IIB.a) i brugsklar form er maks. 850 g/liter
VOC. VOC-indholdet i disse produkter er i brugsklar form maks. 850 g/liter.

SUNDHED OG SIKKERHED
Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end
angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske
viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i
sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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