Pattex Lemosó és Hígító

• Ragasztás elôtti tisztításra, zsírtalanításra
• Besûrûsödött Palmatex és Palmafix hígítására
• Ragasztáshoz használt eszközök tisztítására

Alkalmazási terület
Polikloroprén alapú ragasztóanyagok hígítására és tisztítására, valamint ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök és felületek tisztítására.

Alkalmazás
A termék kinyitásakor a biztonsági kupakot két oldalon a
jelölés szerint nyomja meg és úgy forgassa el. A Palma
Lemosó és hígító ragasztóanyagok hígítására történô
alkalmazása esetén csak kis részletekben adagolható. A ragasztóanyagokhoz történô minden egyes kis
hígítórészlet adagolása után az oldószert és a ragasztóanyagot alaposan össze kell keverni. Felületek tisztítása és zsírtalanítása esetén a letisztított felületre csak az
oldószer teljes elpárolgása után vihetô fel a ragasztóanyag. Ez a hômérséklettôl, a légáramlástól, valamint a
felülettôl függôen kb. 20–30 perc.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Pattex Lemosó és hígító használata közben mindenfajta szikra- és lángképzôdéssel járó tevékenység folytatása
tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata). Csak jól szellôztetett helyiségben használható! A Pattex Lemosó és hígító nem rendeltetésszerû
használata, gôzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat.

Kiszerelés: 250 ML, 1 L

Tárolás
Jól zárható edényben, szobahômérsékleten. Tárolásnál
fokozottan ügyelni kell a tûzrendészeti elôírások betartására. Minôségét megôrzi a gyártástól számított 5 évig.
Gyártási dátumot lásd a doboz alján (ÉÉHHNN-XX,
ahol É-év, H-hónap, N-nap, X-sarzsszám).

KISZERELÉS
Csomagolás:
250 ml fém flakon gyerekzáras kupakkal
1 l fém flakon gyerekzáras kupakkal
Gyüjtôcsomagolás:
12 db/karton
6 db/karton

Tûzveszélyes

Irritatív

Környezeti veszély

Mûszaki adatok
Külsô megjelenés:

Színtelen folyadék

Sûrûség:

0,83 g/ml

Szag:

oldószerekre jellemzô.

A terméket élôvízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsatornába juttatni tilos!

Mûszaki szaktanácsadás
06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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