
Tuotekuvaus:

Suositeltava käyttö:

Saatavuus:

HEMPEL PRE-CLEAN 67602 on tehokas puhdistus- ja rasvanpoistoaine.

Se soveltuu gelcoat-, maali- ja lakkapintojen esipuhdistukseen sekä polttoaineen, öljyn, rasvan, vahan 
ja silikonin poistoon. Käytetään ennen maalaamista sekä syväpuhdistukseen.

Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

Sävynumero/Sävy:

VOC-pitoisuus:

Ominaispaino:
Leimahduspiste:

-

09990/  Vaaleankeltainen
80 °C [176 °F]
1 kg/litra [8.2 lbs/US gallona]

98 g/l [0.8 lbs/US gallona]
pH: 11  (noin) (ohentamaton)

KÄYTTÖOHJEET:

Turvallisuus: Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL 
käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön 
aikana.
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PINNAN ESIKÄSITTELY: Poista irtolika huuhtelemalla pinta makealla vedellä.

MAALAUSOLOSUHTEET : Älä altista jäätymiselle. Pintalämpötilan on oltava yli: 5°C/41°F.

SEURAAVA MAALIKERROS: Jos halutaan paljon kiiltoa, käytä: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Viimeistele:
HEMPEL'S WAX 69033 tai HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Huomautuksia

TUOTTEEN LEVITTÄMINEN: Ravista hyvin ennen käyttöä. Ohenna aineella: Raikas vesi: 1-20 osaa makeaa vettä 1 osaan tuotetta.
Käytä vaativammissa töissä vähäistä ohennusta.
Levitä tuotetta sienellä, pehmeällä siveltimellä, tyynyllä tai ruiskuttamalla matalimmalla mahdollisella 
paineella. Huuhtele 5-10 minuutin kuluttua runsaalla vedellä, kunnes kaikki jäämät on poistettu. Anna 
pinnan kuivua. Jos tuote jättää valkoisen kalvon, se voidaan poistaa lämpimällä vedellä.
Älä käytä emäksille aroille pinnoille, kuten alumiini tai muovi-ikkunoille.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Huom:

JULKAISIJA: HEMPEL A/S 6760209990

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.
Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".
Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai 
käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.
Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN 
MYYNITIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä 
aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.
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Tuotetiedot
HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602


