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Vesi-/alkoholipohjainen pesu- ja rasvanpoistoaine, suunniteltu poistamaan erityisesti vesi-
liuokoisia epäpuhtauksia. Soveltuu sekä esipesuun ennen koko maalaustyön aloittamista sekä
viimeistelypuhdistukseen ennen vesiohenteisella värimassalla maalamista.

DEGREASER WATERBORNE

Suosittelemme käyttämään aineen levittämistä huomattavasti helpottavaa
pumppupulloa

SUOJAUTUMINEN
Käytä soveltuvaa hengityssuojainta

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria

RAAKA-AINEPOHJA Seos sisältää tislattua vettä ja alkoholipohjaisia erikoisliuottimia.

SOPIVAT
POHJAMATERIAALIT

Teräs
Sinkitty teräs
Alumiini
Muovit
Pohjamaalit
Pohjamaalit ja kaikki vanhat (myös termoplastiset) maalipinnat

Huom: Tuotetta ei tule käyttää paljaiden kittipintojen puhdistamiseen sillä ne
ovat huokoisia ja monesti korroosioalttiiden metallien päällä.
Mikäli kitti pääsee kastumaan, sen perusteellinen kuivaaminen voi olla
mahdotonta, johtaen heikentyneeseen tartuntaan ja mahdolliseen rakkulointiin.

TYÖMENETELMÄ Käytä aina kahden liinan menetelmää:

1. Kastele puhdistettava alue märäksi Dynacoat Degreaser Waterbornella
ja poista epäpuhtaudet pyyhkimällä alue puhtaalla liinalla siten ettei
pinta pääse kuivumaan

2. Kuivaa pinta toisella puhtaalla, kuivalla liinalla mihin epäpuhtaudet
tarttuvat märästä pinnasta

Kaikessa maalauksessa puhtaus on hyvin tärkeää hyvän tartunnan ja koko
maalijärjestelmän kestävyyden kannalta; maalaa vain puhtaita pintoja – toista
yllä määritelty puhdistusvaihe tarvittaessa.

Pyyhkimislopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös puhdistusliinojen laatu.
Paperimaiset liinat enemmänkin siirtelevät epäpuhtauksia paikasta toiseen,
suosi hyvälaatuisia kangasmaisia liinoja.
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SÄILYVYYS 4 vuotta

VOC 2004/42/IIB(a)(200)200

EU-lainsäädännön mukainen VOC-raja-arvo tälle tuotetyypille (tuoteryhmä:
IIB.a) käyttövalmiina on enintään 200 g/litra.

Tämän tuotteen VOC-arvo käyttövalmiina on enintään 200 g/litra.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämykseemme ja
voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä
selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen
omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten
täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja
lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa
maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään
vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemme nimenomaisesti ja
kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän
tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa
kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että
tämä seloste on ajantasainen.
Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
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