Detersil

Koodi:
6449.001

EMULGOIVA PESUAINE SILIKONEILLE
- POISTAA ERINOMAISESTI VAHAN JA SILIKONIN
- PARANTAA POHJA- JA PINTAMAALIEN TARTTUMISTA

OMINAISUUDET
Detersil on emulgoiva pesuaine silikoneille. Jotta tartunta olisi mahdollisimman hyvä lujitemuovipinnoilla ilman,
että pinta on hiottava kauttaaltaan, muotinirrotusaine on poistettava huolellisesti ennen maalaamista. Koska
näissä aineissa on vahaa, parafiiniä tai silikonia, niihin on käytettävä erityistä pesuainetta. Detersilillä on liuottava
ja emulgoiva vaikutus ja sitä voi käyttää milloin tahansa, kun pinta on tarpeen puhdistaa kauttaaltaan ennen
maalaamista.

TEKNISET TIEDOT
Kovetus:
Ominaispaino:
Kiintoainepitoisuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

/
0,93 ± 0,02 kg/l
44 %
+102 °C
/
kullanruskea
1 litra

PINNAN ESIKÄSITTELY
Tuotetta suositellaan käytettäväksi uudelle pinnalle tai pinnalle, jolta on poistettu maali.

KÄYTTÖ
Levitä pensselillä tai maalaustyynyllä ja huuhtele pinta sitten runsaalla vedellä. Jos pinta on täysin puhdas, vesi
levittyy pinnalle tasaisesti. Jos pinnalla on sen sijaan rasvaa, vesi muodostaa pieniä pisaroita kyseiselle alueelle.
Puhdista, kunnes näin ei enää tapahdu. Tämän jälkeen kuivan pinnan voi käsitellä Adherglassilla ja Adherpoxilla
(runko) tai Gel Gloss Prolla (yläkannet ja kansirakenteet).
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EMULGOIVA PESUAINE SILIKONEILLE
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):
/
Käyttöaika (20 °C):
Käyttölämpötila vähintään/enintään
+5/+35 °C
Kovete:
/
Sekoitussuhde määrän osalta:
/
Sekoitussuhde painon osalta:
/
Ohenne:
/
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
/
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
/
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: 30 m²/l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): /
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
/
Kerrosten määrä:
/
MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote
sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai
altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin,
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.
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