TECHNISCHE INFOFICHE

Product naam :

MAX PRO 56 Profi-Cleaner

Productomschrijving :

universele en neutrale reiniger en ontvetter

Toepassingen :

Voor ontvetten :





Voor het verwijderen van:

Eigenschappen :

Verpakking :

Technische informatie :

o.a. plaatmateriaal, hardboard, spaanplaat,
plafondplaat, decoratieve en akoestische
panelen.
van natuursteen, beton, keramiek, tegels,
spiegels, glas, plexiglas, kunststof, PVC,
aluminium.
van de meeste metalen (oxideert niet)

 lijmresten van niet-uitgeharde MS Polymeren,
Spur-polymeren, SMP-Polymeren, STP
Polymeren, niet uitgeharde siliconen, ...
 lijmresten van stickers, etikettering, contactlijm,
enz…

 neutraal
 tast geen oppervlakken aan
 droogt snel op

Aërosol :

500 ml

Omdozen :

12 stuks per doos

MAX PRO 56 Profi-Cleaner

Smeltpunt/smelttraject:
Kookpunt/kooktraject:
pH:
pH 1% verdund in water:
Dampspanning bij 20°C:
Dampdichtheid:
Relatieve dichtheid bij 20°C:

0 °C
-42 °C — 165 °C
/
/
853 000 Pa
technisch onmogelijk
0,753 kg/l

Voorkomen bij 20°C:
Vlampunt:
Ontvlambaarheid (vast, gas):
Zelfontbrandingstemperatuur:
Bovenste ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarde (Vol %):

vloeibaar 4/8
24 °C
technisch onmogelijk
287 °C
9,500 %
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Onderste ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarde (Vol %):
Ontploffingseigenschappen:
Oxiderende eigenschappen:
Ontledingstemperatuur:
Wateroplosbaarheid:
Verdelingscoëfficient noctanol/
water:
Geur:
Geurdrempelwaarde:
Dynamische viscositeit bij 20°C:
Kinematische viscositeit bij 20°C:
Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1):

0,800 %
technisch onmogelijk
technisch onmogelijk
/
niet oplosbaar
technisch onmogelijk
kenmerkend
technisch onmogelijk
1 mPa.s
1 mm²/s

Verwerking :

Vernevel MAX PRO 56 Profi-Cleaner op de te verlijmen of af te dichten
oppervlakken en wrijf deze daarna proper met een droge doek. Laat de
MAX PRO 56 Profi-Cleaner volledig verdampen vooraleer de gereinigde en
ontvette materialen verlijmd worden.

Veiligheid en transport:

Zie veiligheidsfiche

Garantie :

D-MAX BVBA garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit
meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene
verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor
enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid :

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van
algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te
stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

