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DE OPLOSMIDDELVRIJE CLEANER OM
OPPERVLAKKEN TE PREPAREREN VOOR
DE PLAATSING VAN ARMAFLEX®

• Voldoet aan de strengere eisen voor ecologisch
verantwoord bouwen

• Perfecte hechting van Armaflex-producten
• Kan zuinig en precies worden aangebracht

dankzij de praktische spray



Technische gegevens - Armaflex SF Cleaner

Korte beschrijving Wateroplosbare Cleaner

Kleur geelachtig

Materiaal Speciale
informatie

Vloeibaar

Toepassingen Het reinigen van oppervlakken waarop Armaflex lijm wordt aangebracht.

Montage Om een perfecte hechting te garanderen, moeten alle oppervlakken, waaronder verontreinigd Armaflex, gereinigd worden.

Opmerkingen Armaflex SF Cleaner wordt, naar gelang de mate van verontreiniging, op de te reinigen plaatsen gespoten en vervolgens afgespoeld.

;
;

Eigenschappen Waarde/beoordeling Bijzonderheden
Andere technische eigenschappen
Opslag &
Houdbaarheid

1 jaar in afgesloten blik Bewaar het blik
goed gesloten op
een koele, goed
geventileerde plaats.
Bescherm tegen
vorst, niet onder
+5 °C bewaren.

Vlampunt > 100 °C
Gevarenklasse Dit product voldoet niet aan de classificatie- en etiketteringsbepalingen zoals vermeld in de Verordening (EG) No

1272/2008 (CLP).
Transportklasse
Recycling

Geen gevaarlijke stoffen, zoals bepaald door de vervoersvoorschriften

Recycling Afval wegwerpen volgens de geldige wetgeving. Raadpleeg het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad voor
meer informatie.

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen
verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn.
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Armaflex SF Cleaner reinigingsmiddel

Code Artikel Stuks/doos
SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrij reinigingsmiddel 6.
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