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HEMPEL’S CLEANING GEL   69017 
 
 
 

Beskrivelse:  HEMPEL’S CLEANING GEL 69017 er et kraftig og effektivt rensemiddel uten slipemidler.  
  
 
Bruksområde: Til fjerning av lokale og vanskelige flekker som fendermerker, rust, eksosavleiringer, 

etc. på gelcoat og malte overflater. Spesielt godt egnet for fjerning av avleiringer i 
vannlinjen. Den kjemiske virkemåten gjør normalt skrubbing unødvendig. Produktets 
gelkonsistens gjør det også velegnet for bruk på vertikale flater. 

   
  
Tilgjengelighet: Etter avtale  
 
PRODUKTDATA: 
Farge/Farge nr.: 09980 
Flammepunkt: Ikke brennbar 
Spesifikk vekt: 1,2 kg/liter 
pH: 2.1 ( 1 % vandig løsning) 
 
 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. 
 
Forbehandling:                          Rengjør arealet som skal behandles med HEMPEL’S PRE-CLEAN 67602. Følg 
                                                bruksanvisningen, skyll med rent ferskvann og la flaten tørke. 
 
Bruksanvisning: Påfør HEMPEL’S CLEANING GEL 69017 med kost på det misfargede området og la 

middelet virke i ca. 15-30 minutter.  Høytrykkspyl deretter med ferskvann, og skrubb 
med kost hvis nødvendig.  

 
Etterfølgende behandling: Polering med HEMPEL’S CLEAN & POLISH 69032 eller HEMPEL’S CUSTOM MARINE 

POLISH 67445. 
  
 
Anmerkninger: Omrystes grundig før bruk. 
 Overflatetemperaturen må være over 5 C. 
 Må ikke brukes i direkte sollys. 
 Bør lagres ved temperaturer over + 10 C. 
 Produktet inneholder fosforsyre. 
 Unngå at HEMPEL’S CLEANING GEL 69017  kommer i kontakt med rustfritt stål  
 pga fare for misfarging. 
 
Note: Informasjonen i dette datablad er beregnet for kommersiell bruk 
 
 
Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Les alltid teksten på emballasjen og malingsbeholdere 

samt produktets HMS-datablad før bruk og følg alle lokale og nasjonale regler og 
forskrifter. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Ta 
nødvendige forholdsregler mot eventuell brann- eller eksplosjonsfare. Beskytt miljøet. 
Må bare anvendes på godt ventilerte steder. 

 
 
Oppdatert:          Hempel (Norway) AS – 050111JER 
 
 
 
 
Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.  
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises det til ”Forklaringer til produktdatabladene” i 
Hempels produktdatabok. 
Data, spesifikasjoner og anbefalinger som gis i dette produktdatabladet, er basert på laboratorieforsøk eller 
praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Det er helt opp til kjøper og/eller bruker å avgjøre hvor 
nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige disse opplysningene er i forhold til den tiltenkte bruken av 
produktet.  
Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPELS GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING 
OG SERVICE med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Produsenten og selgeren fraskriver seg, og kjøperen 
og/eller brukeren gir avkall på alle krav vedrørende ethvert ansvar, herunder, men ikke begrenset til, 
uaktsomhet, med mindre annet er oppgitt i de tidligere nevnte GENERELLE VILKÅR for alle resultater, skader 
eller direkte tap eller følgetap eller -skader som oppstår som følge av den bruken av produktene som er angitt 
over, på baksiden eller andre steder.  
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig fem år etter utgivelsesdato. 


