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Productinformatie
Equipment cleaners
PRODUCTEN
Gunwash
Envirobase Gun Cleaner

D8423
T497

PRODUCTBESCHRIJVING
Met apparatuurreinigingsmiddelen van PPG kan apparatuur die gebruikt is voor mengen en
applicatie van oplosmiddelenhoudende (D8423) producten en producten op waterbasis (T497)
gereinigd worden. Met deze reinigingsmiddelen zijn lak en vuil op externe spuitpistoolonderdelen
eenvoudig te verwijderen.

GEBRUIK
Reinig het spuitpistool grondig met spuitpistoolreiniger en droog het pistool met een droge doek.
Apparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen, zodat er geen lakresten ontstaan die moeilijk te
verwijderen zijn. Deze lakresten kunnen een nadelige invloed hebben op de werking van het
spuitpistool en andere apparatuur.

AFVAL
Spuitpistoolreinigerafval moet in overeenstemming met locale regelgeving verwijderd worden.
Deze vloeistof mag NOOIT in de openbare riolering worden afgevoerd zonder een vergunning
van de lokale of nationale autoriteiten.
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VEILIGHEID EN GEZONDHEID
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor
andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en
technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde
voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te
waarborgen Voor gezondheids- en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet,
beschikbaar op www.ppgrefinish.com

VOS INFORMATIE
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.a) in de
gebruiksklare vorm, is maximaal 850 g/liter VOS.
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 850 g/liter.
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn
dan gespecificeerd in de EU Directive Code.
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