
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRZED
KLEJENIEM IZOLACJI ARMAFLEX®

• Zapewnia idealnie czystą powierzchnię przed
nałożeniem klejów Armaflex®

• Usuwa brud z powierzchni klejonych
• Czyści narzędzia i pędzle zabrudzone klejami

Armaflex®



Dane Techniczne - Płyn czyszczący Armaflex Cleaner

Krótki opis Specjalny środek czyszczący przeznaczony do klejów Armaflex®.

Kolor Przezroczysty

Właściwości
materiału

Ciekły

Zastosowanie Oczyszczanie powierzchni przed użyciem klejów Armaflex.

Przechowywanie Aby zapewnić doskonałe klejenie wszystkie zabrudzone powierzchnie - z uwzględnieniem zabrudzonej powierzchni izolacji Armaflex - muszą
zostać oczyszczone. Dodatkowo środek czyszczacy może być stosowany do czyszczenia powierzchni przed nałożeniem Armafinish 99.

Uwagi Środek czyszczący Armaflex zaleca się też do czyszczenia narzędzi (za wyjątkiem klejów Armaflex Ultima SF990 oraz Armaflex SF990).

;
;

Własność Wartość/Podstawa Uwagi
Inne cechy techniczne wyrobu
Składowanie i
magazynowanie

2 miesięcy przy przechowywaniu w zamkniętym opakowaniu. Nie przechowywać łącznie z substancjami wybuchowymi
oraz mogącymi spontanicznie wywoływać pożar. Opakowanie należy chronić przed przegrzaniem oraz bezpośrednim działa
słońca.

Temperatura
zapłonu

około - 20 °C

Wybuchowość dolna granica: ok. 1% objętości
górna granica: ok. 13% objętości

Poziom ryzyka wysoce łatwopalny Regulacje w
zakresie substancji
łatwopalnych

Klasa transportowa Zależy od typu transportu. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki EU wyrobu (Safety Data Sheet).
Recycling Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpadów (AVV) należy ustalić w porozumieniu z regionalnym

przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Całkowicie opróżnione opakowania należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie prawidłowego
usuwania. Nie całkowicie opróżnione opakowania powinny być usuwane w porozumieniu z regionalnym
przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Więcej informacji
można znaleźć w
Karcie
Charakterystyki EU
wyrobu (Safety Data
Sheet)

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim
czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Dostępna jest instrukcja montażu. 
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