
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Odstraňovač těsnění
Seal-ex
400 ml / 2896-663

Seal-Ex bez námahy odstraňuje z kovů, keramiky,
dřeva, skla, PE a PP těsnící směsi, přilepené
zbytky těsnění, lepidla, barvy, laky, oleje, tuky,
dehet atd.
lze použít u předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla,
polyetylenu, polypropylenu
nepoužívejte v případě citlivých plastů, jako je
PVC, linoleum a syntetika
V žádném případě neaplikujte na lakované plochy!
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím protřepat! Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm a nechejte působit 5 až 10 minut.
Uvolněný materiál odstraňte špachtlí nebo čistým hadříkem. Po použití nádobu otočte a vyprázdněte ventil
POZOR! V žádném případě jej nepoužívejte na lakované povrchy! Nepoužívejte na citlivé plasty, jako je PVC,
linoleum a syntetické materiály. DŮLEŽITÉ! Používejte rukavice a ochranné brýle! Touto poznámkou vám chceme
poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout
odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám
skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Odstraňovač těsnění lze použít na předměty z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyetylenu a polypropylenu. Výrobek
nelze použít u citlivých plastů, PVC, syntetiky a linolea. Ve sporném případě by se před použitím měla provést
zkouška snášenlivosti. Výrobek spolehlivě odstraňuje i těsnicí materiály, zbytky olejového karbonu, barvy, laky,
tuky, oleje, pryskyřice, dehet, zbytky maziv a kluzných prostředků.

technická data
Obsah: 400 ml
Základ: propan, butan, dichlormethan
Barva: bělavá
Zápach: charakteristický
rozpustnost ve vodě: 14 g / l
Hustota: 0,9 g / ml
Doba skladování: měsíc 12
Plněno ekologicky šetrným pohonným prostředkem. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Lze použít do cca 30 °
C
Zajistěte dostatečné větrání, abyste zabránili vzniku hořlavých směsí vzduchu a par


