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HEMPEL’S DEGREASER 99611

                                                                                               
Beskrivelse: HEMPEL’S DEGREASER 99611 er et rengjøringsmiddel basert på en blanding av løsemidler.

Bruksområde: Til fjerning av vokslag, silikonholdige slipemidler og polèrmidler brukt til polèring av gelcoat.
Brukes før mattsliping av glassfiber-forsterket polyester. Velegnet til rengjøring av verktøy
etter bruk av 2-komponente epoksyprodukter. 

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale. 

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Transparent / 00000
Flammepunkt: 28°C
Spesifikk vekt: 0.9 kg/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale
fabrikasjonstoleranser og hvor angitt,  er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel eller en myk fille.

Anmerkning: Må ikke brukes på lakkerte flater, linoleum, plast, asfaltgulv, aluminium eller lign.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding,
kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann
eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 9961100000CO003

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.  For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer  til
produktdatabladene” i produktdataboken, “Hempel book”. 
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til
HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre
forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller  direkte og
indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.
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