Dynacoat Uni Degreaser– D4.02.02
Dynacoat Uni
Degreaser

Beskrivning:

Produkt avsedd för rengöring och avfettning av befintliga
beläggningar, inklusive termoplastiska akryl i syfte att
avlägsna rester av fett, olja, vax, silikoner, sand, etc.
Det är också lämpligt att avfetta primers, surfacers och fillers.

Kemisk basråvara:

En blandning av speciella lösningsmedel.

Lämplig för:

Rengöring och avfettning på:
Ren stål
Förzinkat stål
Aluminium
Plastdetaljer
Primers, surfacers och fillers
Alla befintliga lackytor inklusive termoplastisk akryl

Förbehandling av
underlaget:

Blöt en tras noggrant med Dynacoat Uni Degreaser.
Lös först upp föroreningarna genom att bearbeta ytan med
en ren och blöt trasa, och torka därefter torrt med en ren torr
trasa.
Note: to avoid condensation always use solvent borne
degreasers at temperatures between 16 and 25°C

Lagringstid:

4 år

VOC:

2004/42/IIB(a)(850)760
EU:s VOC-gränsvärde (IIB.a): max 850 g/l sprutfärdig
blandning
Produktens VOC: < 760 g/l sprutfärdig blandning

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING
Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje
person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig
bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga
åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad
angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår
uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av
produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada
som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor.
Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya
erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det
aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.
Huvudkontor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com
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