
Beskrivelse:

Anbefalt bruk:

Tilgjengelighet :

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 er en blanding av sterke løsemidler til rengjøring av utstyr som har 
vært brukt til blanding og påføring av to-komponent epoksy produkter.
HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 har bedre rengjørings-egenskaper enn epoksy-tynnere.
Inneholder ikke klorerte løsemidler.

Til rengjøring av koster, malingsruller, sprøyteutstyr og annet utstyr som er brukt til blanding eller 
påføring av HEMPADUR produkter.
Må ikke brukes som tynner for noen malinger.

Inngår i standard sortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

Fargenumre/Colours:
Volum tørrstoff, %: 0 

VOC-innhold:
Spesifikkvekt:
Flammepunkt:

-

00000 /  Transparent

28 °C [82.4 °F]
0.9 kg/liter [7.4 pund / US gallon]
710 g/l [5.9 pund / US gallon]

PÅFØRINGSDATA:

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje,
konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

Anmerkninger: Verktøyene må rengjøres umiddelbart etter bruk. Det er ikke nødvendig å skylle eller spyle 
sprøyteutstyret etter bruk av produktet.
 Må ikke brukes på klær, linoleum, pleksiglass, plast, asfaltunderlag og tilsvarende.
Må ikke brukes til rengjøring av utstyr før og etter påføring av polyuretaner (HEMPATHANE-
produkter).

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 Kun til profesjonell bruk.Merk:

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer til produktdatabladene” som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på 
laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig
for.
Produktene leveres og all  teknisk assstanse skjer i henhold til HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre 
forpliktelser eller  ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til 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 kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato
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