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Productinformatie
DELTRON® REINIGERS VOOR VOORBEREIDING
PRODUCTEN
DX330 Spirit Wipe
DX310 High Strength Degreaser
Waterborne Low VOC Cleaner

D837
D845
D8401

PRODUCTBESCHRIJVING
D845 – DX310 High Strength Degreaser is een zeer sterk mengsel van oplosmiddelen,
specifiek ontwikkeld om vuil, vet en andere verontreinigingen van blanke metaal te verwijderen.
Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige ondergronden zoals kunststof of gevoelige oude
aflakken.
D837 – DX330 Spirit Wipe is een mild mengsel van oplosmiddelen. Dat als stap in het
voorbereidingsproces gebruikt kan worden voor het verwijderen van vuiltjes, vet en andere
vervuiling van kleine oppervlakken kaal staal.
D8401 – Waterborne Low VOC Cleaner is een watergedragen ‘pre-cleaner’ die geschikt is om
als reinigingsmiddel te gebruiken.

Deze producten zijn alleen voor professioneel gebruik.
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VERWERKING


Breng ruime hoeveelheden van DELTRON® reinigingsmiddel aan met een schone doek.



Veeg de oppervlakken voor en na het schuren goed schoon.



Wrijf de oppervlakken in één richting schoon. Dit voorkomt het uitsmeren van vuildeeltjes.



Veeg na het ontvetten het overtollige reinigingsmiddel weg met een schone droge doek. Laat
het product niet opdrogen.

VOS INFORMATIE
D8401 Laag VOC Reinigingsmiddel
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.a) in de
gebruiksklare vorm, is maximal 200g/liter VOS. De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is
max. 200g/liter.
D837 - DX330 Spirit Wipe en D845 - DX310 High Strength Degreaser
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de
gebruiksklare vorm, is maximal 850g/liter VOS. De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is
max. 850g/liter.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
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 veiligheidsinformatie, zie Material Safety Data Sheet,
beschikbaar op www.ppgrefinish.com
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