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SELEMIX® DEGRESANT WB
6-810
1.968.1000
DESCRIEREA PRODUSULUI
Selemix 6-810 este un agent de degresare cu un conținut scăzut de COV.Este special conceput pentru a
îndepărta unsorile și uleiurile de pe suprafața substraturilor înainte de vopsire.

PRODUCTS
1.968.1000

WB Degresant

GHID APLICARE
Acest degresant este furnizat gata de utilizare, pentru a fi utilizat pe contaminare mare.
Acesta poate fi diluat 50% cu apă pentru utilizarea pe contaminarea usoară
Aplicați folosind o cârpă curată, fără scame.
Notă:
Aplicarea prin pulverizare sau pensulă este recomandată.
Mănuși din cauciuc sau PVC și protecția ochilor trebuie purtată în timpul aplicării.
Îndepărtați grăsimile și degresantul rezidual cu o altă cârpă curată, fără scame.
Asigurați-vă că tot degresantul este șters.
Când zona degresantă este uscată, vopselele Selemix pot fi aplicate

DATE TEHNICE
Depozitare:
A SE PĂSTRA LA TEMPERATURI DE PESTE 4°C.
Trebuie evitată expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau la surse directe de căldură
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CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix

Cod Scurt

Descrierea Produsului

1.968.1000/E25

6-810

WB Degreaser

Ambalaj
25

Lt

PROTECȚIA MUNCII
Consultaţi Fişa Tehnica de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecţia muncii şi
recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL
Informaţiile din prezenta Fişă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul
utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este
folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepţia situaţiilor în care
neglijenţa noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fişă tehnică se pot modifica fără notificare
prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătăţire continuă a produselor. Timpii de uscare precizaţi se referă la uscarea la 20°C.
Grosimea filmului, umiditatea şi temperatura din lucatie pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:
Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771
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