SPECIALRENGÖRINGSMEDEL FÖR
FÖRBEREDELSE AV YTOR VID
ARMAFLEX®-INSTALLATION
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Säkerställer rena ytor före användning av
Armaflex® lim
• Tar bort smuts från ytor
• Rengöring av borstar och verktyg som
kontaminerats med Armaflex® lim

•
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Tekniska data - Armaflex Cleaner
Kortfattad
beskrivning

Rengöringsmedel för användning med alla Armaflex-lim.

Färg

Transparent

Speciell
materialinformation

Vätska

Användningsområden

Rengöring av ytor där Armaflex-lim ska användas.

Montering

För att säkerställa perfekt vidhäftning måste alla nedsmutsade ytor - inklusive nedsmutsat Armaflex rengöras. Dessutom kan rengöringsmedlet
också användas för att rengöra ytor när exempelvis Armafinish 99 ska appliceras.

Anmärkningar

Använd också gärna Armaflex rengöringsmedel för rengöring av redskap (förutom Armaflex Ultima SF990 och Armaflex SF990).

;
;
Egenskap

Värde/värdering

Särskild
anmärkning

Andra tekniska funktioner
Lagring och
lagringstid

Ca. 1 år

Flampunkt

ca. - 20 °C

Explosions
gränsvärden

Undre: ca. 1 vol-%, övre: ca. 13 vol-%

Riskklass

mycket lättantändlig

Transportklasser

beroende på typ av transport

Återvinning

Tilldelning av avfallsnyckel, i enlighet med EAK (Europeiska avfallskatalogen) ska utföras i enlighet med lokalt
avfallshanteringsföretag. Mer information finns i tillhörande säkerhetsdatablad.

Håll behållaren
ordentligt stängd på
en sval,
välventilerad plats.
Skydda mot värme
och direkt solljus.
Får inte förvaras
tillsammans med:
explosiva ämnen,
självantändande
ämnen.

Bestämmelser om
lättantändliga
vätskor
Resterna måste
avlägsnas från
behållaren och när
den är tom ska den
avfallshanteras i
enlighet med
bestämmelserna.
Behållare med
rester måste
avfallshanteras på
samma sätt som
produkten.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information
gäller för avsett användningsområde eller inte. När produkten lagras kan det uppstå en beläggning på ytorna, särskilt vid väggtjocklekar under 19 mm. Denna beläggning påverkar inte materialets tekniska egenskaper, men kan påverka
vidhäftningen. Rengör därför alltid ytorna (torka av) innan du applicerar lim.
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Armaflex Cleaner cleaner
Kod
CLEANER/1,0N

Produktbeskrivning

Delar/kartong

Speciellt rengöringsmedel för användning med Armaflex lim 520
och Armaflex lim HT625
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