C308 TECHNICLEAN GEL
Thixotroop product voor het verwijderen van graffiti en het afbijten van verf

•

Beschrijving
•
•
•

TECHNICLEAN GEL is bestemd voor de verwijdering van graffiti van
minerale ondergronden (baksteen, steen, beton…);
TECHNICLEAN GEL is geschikt voor het afbijten van ondergronden
die beklad zijn met verf, vernis, bitumen, teer, epoxy…;
TECHNICLEAN GEL is klaar voor gebruik; zijn formule bestaat uit een
mengsel van terpeenhoudende solventen, alcohol- en ketonderivaten, esters, tensioactieve stoffen

Eigenschappen
•
•
•

TECHNICLEAN GEL is niet geschikt voor synthetische ondergronden, plastics, geverfde oppervlakken…;
Het thixotrope karakter van TECHNICLEAN GEL verhoogt zijn doeltreffendheid op zowel verticale als horizontale ondergronden;
TECHNICLEAN GEL kan geëmulgeerd worden en het kan weggewassen worden met water.

Toepassing
Toepassing
• Vóór het gebruik van TECHNICLEAN GEL voor de verwijdering van
graffiti raden wij aan het oppervlak te reinigen met heet water
(> 80°C) onder druk;
• Vervolgens rijkelijk TECHNICLEAN GEL aanbrengen op de schoon
te maken zone;
• Enkele minuten laten inwerken;
• TECHNICLEAN GEL niet laten opdrogen (verlies van doeltreffendheid);
• Vervolgens afspuiten met heet water onder druk en eventueel
een borstel gebruiken als hulpmiddel;

•
•

Soms kan het nodig blijken de laag losgeweekt product los te
steken met een metalen spatel;
De behandeling herbeginnen, indien nodig;
Verbruik: tussen 0,5 en 1 l/m2.

Voorzorgsmaatregelen
•
•
•
•
•

Een voorafgaande test op de plaats van gebruik is altijd aanbevolen;
TECHNICLEAN GEL bevat ontvlambare oplosmiddelen en het mag
alleen buiten gebruikt worden, ver van open vuur;
Langdurige aanraking met de huid vermijden;
TECHNICLEAN GEL kan sommige kunststoffen aantasten;
TECHNICLEAN GEL is schadelijk.

Technische kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viscositeit: ±18.000 cPs;
Vlampunt: 60°C;
Dichtheid bij 25°C: 0,990;
R20/22: Schadelijk bij inademing en bij opname door de mond;
R40: Onherstelbare neveneffecten zijn niet uitgesloten;
S23: De dampen niet inademen;
S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden;
S28: Na aanraking met de huid, onmiddellijk overvloedig wassen
met water;
S36/37: Beschermende kleding en geschikte handschoenen dragen.

Verpakking en opslag

5l
Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar
Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.
Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aanvraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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