Asfaltvast Cleaner
VOORDELEN
- Opschroefbaar en als spuitbus te gebruiken
- Snel werkende cleaner
- Sneldrogend
- Eenvoudige verwerking
PRODUCT
Asfaltvast Cleaner is een actief middel voor het verwijderen van verse Asfaltvast lijm en het inwendig en
uitwendig schoonmaken van het doseerpistool na gebruik.
TOEPASSINGEN
- Reinigen van resten lijm op gereedschappen en oppervlakken.
- Reinigen van doseerpistool
- Verwijderen van vet, olie en diverse lijmen op PU basis.
- Verwijderen van verse vlekken en resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanlijm.
- Enkel voor vers PU-lijm
VERWERKING
Verwijderen vers lijm: Plaats de spraydop op het ventiel van de bus. De bus rechtop houden en het lijm in
ruime mate bespuiten met Asfaltvast Cleaner en even laten inwerken. Direct hierna het lijm verwijderen.
Eventueel de behandeling herhalen.
Reinigen: Spraydop NIET op het ventiel plaatsen. De bus Asfaltvast Cleaner op de adapter van het doseer
schroeven en de trekker van het meermaals overhalen zodat het zich vult met Cleaner en er geen lijm meer
uit het komt. Laat de Asfaltvast Cleaner ca. 10 minuten inwerken en spuit vervolgens het nogmaals door.
Let op: Test voorafgaand aan de reiniging of oppervlakken niet door Asfaltvast Cleaner worden aangetast.
Vooral kunststoffen en lak of verflagen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Uitgehard lijm is niet oplosbaar en kan
alleen mechanisch worden verwijderd.
OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid 18
maanden na productie, indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS
Drogestof gehalte
Soortelijke massa
Vlampunt
Applicatie temperatuur
Kleur
Verpakt per
Artikelnummer
Pallet

0%
0,70 g/ml
0°C
+10°C tot +35°C
Transparant
12 bussen à 500ml
197717
768 bussen

Asfaltvast
Veldkampseweg 3
8181 LN Heerde
Nederland
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand
van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen,
wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze
beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u
daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden.

