
Beskrivning:

Rekommenderad användning:

Tillgänglighet:

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 är ett kraftigt rengörings- och avfettningsmedel.

För förberedande rengöring och avfettning av gelcoat samt målade och lackade ytor för avlägsnande 
av bränslerester, olja, fett,
vax och silikon. Använd före målning och för djuprengöring.

Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

Kulörnr./Kulörer:

VOC innehåll:

Specifik vikt:
Flampunkt:

-

09990/  Ljusgul
80 °C [176 °F]
1 kg/liter [8.2 lbs/US gallon]

98 g/l [0.8 lbs/US gallon]
PH-värde: 11   (cirka) (oförtunnad)

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under 
användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella 
säkerhetsbestämmelser.

Sida: 1/1Utgivningsdatum: juli 2016

FÖRBEHANDLING: Skölj ytan med färskvatten för att avlägsna lös smuts.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN 
:

Utsätts inte för frost. Yttemperaturen ska vara högre än: 5°C/41°F.

EFTERFÖLJANDE SKIKT: Om hög glans önskas appliceras: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Ytbehandla med:
HEMPEL'S WAX 69033 eller HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

Anmärkningar

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN: Skakas väl före användning. Förtunna med: Sötvatten: 1-20 delar färskvatten till 1 del av produkten.
Använd låg förtunningsgrad för mer krävande arbeten.
Applicera produkten med en svamp, mjuk pensel, Scotch-Brite-dyna eller genom att spruta med lägsta 
möjliga tryck. Skölj med rikligt med färskvatten efter 5-10 minuter tills alla rester har avlägsnats. Låt 
ytan torka. Om det förekommer en vit film på produkten kan den avlägsnas med varmt vatten.
Används inte på underlag som är känsliga för alkaliska ämnen, t.ex. aluminium.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Anmärkning:

UTGIVEN AV: HEMPEL A/S 6760209990

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.
För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast 
testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och 
den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.
Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL´S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare 
och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS 
avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.
Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.

-

Produktdata
HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602


