Karta Techniczna

FRANKOPOX Verdünner
Rozcieńczalnik dla produktów systemowych
Preparat czyszczący narzędzia oraz podłoża niechłonne

Zastosowanie
FRANKOPOX Verdünner jest bezbarwną mieszanką
rozpuszczalników przeznaczoną do czyszczenia narzędzi,
wstępnego
czyszczenia
zabrudzeń
na
podłożach
niechłonnych
oraz
do
rozcieńczania
uszczelnień
epoksydowych
oraz
poliuretanowych
1- i 2- komponentowych FRANKEN-Systems.

Właściwości
Bezbarwna mieszanka rozpuszczalników

Zużycie
W zależności od zastosowania

Opakowania
Butelka metalowa
Kanister metalowy
Kanister metalowy

1,00 ltr.
3,00 ltr.
30,00 ltr.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchych
pomieszczeniach w temp. +5 °C do +30 °C.
Unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych.
Termin użycia: 36 mies. od daty produkcji.

Sposób użycia
FRANKOPOX Verdünner
rozlać
do
naczynia
z
zamknięciem w którym należy myć narzędzia. Po użyciu
naczynie zamknąć aby uniknąć wyparowania preparatu.

naszych produktów oraz wybór ich zastosowania na
podstawie naszego doradztwa technicznego leży poza
zasięgiem naszych możliwości kontroli i z tego powodu mieści
jedynie w zakresie odpowiedzialności wykonawcy. Sprzedaż
naszych produktów następuje zgodnie z obecnie aktualnymi
ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw. Należy uwzględnić
ostrzeżenia znajdujące się na naszych opakowaniach.
Prosimy o posługiwanie się jedynie dokumentami w ich
najnowszej wersji oraz o każdorazowe sprawdzenie przed
zastosowaniem ich aktualności i/lub o żądanie udostępnienia
ich aktualnych wydań.

Narzędzia

Ogólne wskazówki
Preparatu FRANKOPOX Verdünner nie można mieszać
i używać z materiałami innych producentów. Nie wolno
stosować innych produktów niż te, które zostały wskazane
przez firmę FRANKEN-Systems GmbH.

Ważne informacje
Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne,
słowne, pisemne i poprzez dokonane próby wynika z naszej
najlepszej wiedzy i doświadczenia. Należy je traktować
jedynie jako niezobowiązujące wskazówki - również w
odniesieniu do osób trzecich podlegających ochronie
prawnej. Nasze doradztwo nie zwalnia od dokonania we
własnym zakresie sprawdzenia naszych aktualnych
wskazówek – zwłaszcza naszych Kart Charakterystyki
Produktów Niebezpiecznych i informacji technicznych – oraz
naszych produktów w odniesieniu do ich przydatności do
zamierzonego postępowania i celu Obróbka i użycie
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