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Odtłuszczacze / Zmywacze

Opis
Zmywanie i odtłuszczanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, olej, wosk, silikon, piasek itp.
Zawsze przed szlifowaniem i lakierowaniem naleŜy zmyć powierzchnię uŜywając odtłuszczacza. Pominięcie tego
etapu przygotowania powierzchni spowoduje utratę przyczepności systemu lub pęcherzowanie powłoki.
Lesonal Degreaser WB 200 zawiera poniŜej 200 g/l LZO i jest odpowiedni do usuwania rozpuszczalnych w wodzie
zanieczyszczeń. Zalecany do uŜycia po oczyszczeniu powierzchni innymi środkami myjącymi/otłuszczającymi
Lesonal.
Produkt i dodatki
Produkt Degreaser WB 200
Właściwe podłoŜa

Zastosowanie

Części z tworzyw sztucznych
Podkłady gruntujące i wypełniające
Wszystkie istniejące pokrycia, łącznie z termoplastycznymi akrylowymi
ZwilŜyć czystą ściereczkę Degreaserem WB 200 i odtłuścić / zmyć naprawianą
powierzchnię. Następnie dokładnie wytrzeć powierzchnię do sucha inną czystą
i suchą ściereczką.
Uwaga: Nigdy nie uŜywać Degreasera WB 200 do zmywania poliestrowych kitów
szpachlowych.

Przechowywanie
LZO

3 lata
Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.a) w postaci gotowej do uŜycia to
maks. 200 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do uŜycia wynosi maksymalnie 196 g/l.
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TYLKO DO UŹYTKU PROFESJONALNEGO
WAśNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym
stanie naszej wiedzy oraz bieŜących przepisach: kaŜda osoba stosująca produkt do innych celów niŜ zalecane w karcie informacji
technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niŜ zalecane uŜytkowanie stosuje go na własną
odpowiedzialność i ryzyko. UŜytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych
z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. NaleŜy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej
dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej
Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do
reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, Ŝe istnieją
pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub
zniszczenie podczas jego uŜytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami
i warunkami sprzedaŜy. Odbiorca zawsze powinien Ŝądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie
Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju.
Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.
Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
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