Anvendelsesteknisk
information.

Permaloid® Silicone
Remover 7010
Silikonefjerner af høj kvalitet til kunststofdele og konventionelle
lakmaterialer
Permaloid Silikonefjerner 7010 er en blanding af langsomt fordampende
organiske opløsningsmidler, der hovedsagelig anvendes til fjernelse af
olie- og fedtrester på metal og kunststof.
. Antistatisk effekt på kunststofdele.
. Indeholder milde opløsningsmidler.
. Opbevaring er uproblematisk, da produktet har et højt flammepunkt.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.
An Axalta Coating Systems Brand
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Permaloid® Silicone Remover 7010
Forarbejdning Forberedelse af plast
Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler
Nye udvendige plastikdele, forvarmes 60 min. 60-65°C / første rengøring, brug en ultrafine pad
gennemblødt med Permaloid Silicone Remover 7010 / slutrengøring, brug en klud fugtet med
Permaloid Silicone Remover 7010.
Tør undergrunden af for at løsne og fjerne alle urenheder. Umiddelbart derefter aftørring med en ren
klud.
Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.
Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(a)(850) 770: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er
maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er
maks. 770 g/l.
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Permaloid® Silicone Remover 7010
Forarbejdning Forberedende rengøringsmiddel
Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Gamle eller originale lakering uslebet.
Gammel eller original lakering godt slebet.
OEM Primer (e-coat), uslebet.
OEM Primer (e-coat), slebet.
Bart metal, slebet.
Galvaniseret stål eller blødt aluminium slebet.
Glasfiberforstærket polyesterundergrunde, fri for slipmidler, slebne.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let.
Tør af med en ren klud.
Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.
Lad aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 fordampe fra overfladen. Behandle kun et lille område
af gangen.
Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(a)(850) 770: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er
maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er
maks. 770 g/l.
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Permaloid® Silicone Remover 7010
Forarbejdning Slutrengøringsmiddel
Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Gammel eller original lakering godt slebet.
Glasfiberforstærket polyesterundergrunde, fri for slipmidler, slebne.
Tør af med en ren klud.
Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.
Lad aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 fordampe fra overfladen. Behandle kun et lille område
af gangen.
Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permaloid® Silicone Remover 7010
Produkter
Permaloid® Silicone Remover 7010

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.
Alle andre produkter Spies Hecker angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment.
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller
additiver, som ikke hører til produktsortimentet (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).
Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse
påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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