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DET SPECIELLE RENGØRINGSMIDDEL
TIL OVERFLADEKLARGØRING - BRUGES
TIL ARMAFLEX® INSTALLATION

• Sikrer fuldstændigt rene overflader før brug af
Armaflex® klæbemidler

• Fjernelse af snavs fra overflader
• Rengøring af børster og værktøj, der er blevet brugt

til at lime med Armaflex® klæbemiddel



Tekniske data - Armaflex rengøringsmiddel

Kort beskrivelse Special rengører til anvendelse med Armaflex® klæbemiddel 520 og Armaflex® klæbemiddel HT625.

Farve Klar

Materiale,
specialoplysninger

Væske

Anvendelser Rengøring af overflader, hvor der skal anvendes Armaflex-klæbemidler.

Samling For at sikre perfekt klæbning skal alle beskidte overflader - herunder beskidt Armaflex - rengøres. Desuden kan rengøringsmidlet anvendes til at
rengøre overflader, hvor der skal påføres f.eks. Armafinish 99.

Bemærkninger Brug også Armaflex Cleaner til rengøring af værktøj (undtagen Armaflex Ultima SF990 og Armaflex SF990 klæbemiddel)

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Særlige
bemærkninger

Andre tekniske egenskaber
Opbevaring og
lagringsholdbarhed

ca. 1 år Hold beholderen tæt
lukket, og opbevar
den et køligt og godt
ventileret sted. Skal
holdes borte fra
varmekilder og
direkte sollys.
Må ikke opbevares
sammen med:
eksplosive stoffer,
selvantændelige
stoffer.

Flammepunkt Ca. - 20 °C
Eksplosionsgrænser Nedre: ca. 1 Vol- % Øvre: ca. 13 Vol-%
Fareklasse Meget brændbart Regulering af

brandfarlige væsker
Transport klasse Afhænger af transportform
Genbrug Tildeling af en affaldskode i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale

affaldsdeponeringsselskab. Læs mere i det relevante sikkerhedsdatablad.
Alle rester skal
fjernes fra
emballagen, og når
denne er helt tømt,
skal den bortskaffes
i overensstemmelse
med
bestemmelserne for
bortskaffelse af
affald. Emballage,
der ikke er
fuldstændigt tømt,
skal bortskaffes som
angivet af det
regionale
affaldsdeponeringsselskab.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Der fås en installationsvejledning.
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