
Περιγραφή:

Συνιστώμενη χρήση:

Διαθεσιμότητα:

Το HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 είναι ένα πολύ ισχυρό καθαριστικό και απολιπαντικό.

Για τον προκαταρκτικό καθαρισμό και την απολίπανση επιφανειών με επίστρωση γέλης, καθώς και
βαμμένων και βερνικωμένων επιφανειών για την αφαίρεση καυσίμου, λαδιού, γράσου, κεριού και
σιλικόνης. Χρησιμοποιείται πριν από τη βαφή και για τον βαθύ καθαρισμό.

Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση

ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:

Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.

Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:

Περιεκτικότητα πτητικών:

Ειδικό βάρος
Σημείο ανάφλεξης

-

09990/  Ανοικτό κίτρινο
80 °C [176 °F]
1 kg/l [8.2 lbs/US gallon]

98 g/l [0.8 lbs/US gallon]
pH: 11  (περίπου) (μη αραιωμένο)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ασφάλεια: Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη
συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και
ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφάλειας.

Side: 1/1Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2016

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Ξεπλύνετε την επιφάνεια με γλυκό νερό για να απομακρύνετε τυχόν μη προσκολλημένες ακαθαρσίες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Να αποφεύγεται η έκθεση σε παγετό. Η θερμοκρασία επιφάνειας πρέπει να είναι πάνω από: 5°C/41°F.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: Εάν και απαιτείται μεγάλη στιλπνότητα, εφαρμόστε: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444.
Φινίρισμα με: HEMPEL'S WAX 69033 ή HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Παρατηρήσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Αραίωση με: Γλυκό νερό: 1-20 μέρη γλυκού νερού σε 1 μέρος του
προϊόντος. Χρησιμοποιείτε μικρό βαθμό αραίωσης για πιο απαιτητικές εργασίες.
Εφαρμόστε το προϊόν με σφουγγάρι, μαλακό πινέλο, scotch-brite ή με ψεκασμό στη χαμηλότερη δυνατή
πίεση. Μετά από 5-10 λεπτά ξεπλύνετε με άφθονο γλυκό νερό έως ότου απομακρυνθούν όλα τα
υπολείμματα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Εάν το προϊόν αφήσει μια λεπτή μεμβράνη, αυτή
μπορεί να απομακρυνθεί με ζεστό νερό.
Μη χρησιμοποιείτε υποστρώματα ευαίσθητα σε αλκάλια, όπως το αλουμίνιο.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Σημείωση:

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ: HEMPEL A/S 6760209990

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Για επεξηγήσεις, ορισμούς και αντικείμενο εφαρμογής, δείτε τις "Επεξηγηματικές Σημειώσεις" στο www.hempel.com.
Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή
ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από
τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη.
Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ HEMPEL, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και
εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς
περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως
συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.

-

Δεδομένα προϊόντος
HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602


