
Beskrivelse:

Anbefalt bruk:

Tilgjengelighet :

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 er et kraftig vaske- og avfettingsmiddel.

Brukes til forvask og avfetting på overflater med gelcoat, maling og lakk, slik at drivstoffrester, olje, fett,
voks og silikon blir fjernet. Brukes til grundig rengjøring før maling.

Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

Fargenumre/Colours:

VOC-innhold:

Spesifikkvekt:
Flammepunkt:

-

09990/  Lys gul
80 °C [176 °F]
1 kg/liter [8.2 pund / US gallon]

98 g/l [0.8 pund / US gallon]
pH: 11  (ca.) (utynnet)

PÅFØRINGSDATA:

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje,
konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.
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FORBEHANDLING: Skyll overflaten med ferskvann for å fjerne løs skitt.

PÅFØRINGSBETINGELSER : Må ikke eksponeres for frost. Overflatetemperaturen skal være over: 5°C/41°F.

ETTERFØLGENDE  STRØK: Hvis en høy grad av glans er ønsket, påføres: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Avslutt 
med: HEMPEL'S WAX 69033 eller HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Anmerkninger:

PÅFØRING AV PRODUKTET: Rist godt før bruk. Tynn med: Ferskvann: 1–20 deler ferskvann til 1 del av produktet. Bruk lav grad av 
tynning for mer krevende jobber.
Påfør produktet med en svamp, en myk børste, en skuresvamp eller ved å sprøyte med minst mulig 
trykk. Etter 5–10 minutter skyller du med rikelig med ferskvann til alle rester er fjernet. La overflaten 
tørke. Hvis produktet etterlater en hvit film, kan den fjernes med varmt vann.
Må ikke brukes på alkalinfølsomme underlag som aluminium.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Merk:

UTGITT AV: HEMPEL A/S 6760209990

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer til produktdatabladene” som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på 
laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig
for.
Produktene leveres og all  teknisk assstanse skjer i henhold til HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre 
forpliktelser eller  ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato
                                   

-

Produktdata
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