
Descrição:

Uso recomendado:

Disponibilidade:

O HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 é um produto de limpeza e desengordurante de elevada resistência.

Para a pré-limpeza e o desengorduramento de gelcoat, superfícies pintadas e envernizadas para 
remover combustível, óleo, gordura,
cera e silicone. Utilizar antes de pintar e para limpezas profundas.

Faz parte do Assortment Europeu de Iates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

CONSTANTES FÍSICAS:

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Nºs de Cor /Cores:

Teor de COV:

Massa volúmica:
Ponto de inflamação:

-

09990/  Amarelo claro
80 °C [176 °F]
1 kg/litro [8.2 lbs/galão US]

98 g/l [0.8 lbs/galão US]
pH: 11  (aprox.) (não diluído)

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos 
das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional 
relativa a segurança.
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Enxagúe a superfície com água doce para remover sujidade solta.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO : Não exponha ao gelo. A temperatura de superfície deverá ser superior a: 5°C/41°F.

DEMÃO SEGUINTE: Se a superfície estiver em boas condições e quiser uma superfície muito brilhante, aplique: HEMPEL'S 
CUSTOM MARINE POLISH 67444. Revestido com: HEMPEL'S WAX 69033 ou HEMPEL'S WAX 
TecCel 69034.

OBSERVAÇÕES:

APLICAÇÃO DO PRODUTO: Agite bem antes de usar. Diluir com: Água doce: 1-20 porções de água doce e 1 porção de produto.
Os trabalhos mais exigentes requerem menos diluição.
Aplique o produto com uma esponja, trincha macia, esfregão scotch-brite ou através de pulverização a 
baixa pressão. Após 5-10 minutos, enxagúe com água doce abundante até todos os resíduos serem 
removidos. Deixe a superfície secar. Se o produto deixar uma película branca, a mesma poderá ser 
removida com água quente.
Não utilize substratos sensíveis a produtos alcalinos, tais como o alumínio.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Nota:

EMISSÃO: HEMPEL A/S 6760209990

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.
Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.
Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas.
A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.
O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se 
diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a 
negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de 
qualquer outro modo.
Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.

-

Informação Técnica
HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602


