TECHNISCHE INFOFICHE

Product naam :

MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Productomschrijving :

MAX PRO 51 Power-Clean Spray is een professionele en krachtige
reiniger en ontvetter en voor toepassingen in industrie, bouw, horeca,
food, non-food en automotive.

Eigenschappen :






Toepassing :

 voor het reinigen van de meeste oppervlakken met hardnekkige
vervuilingen en/of vet, zoals o.a. metalen, hout, de meeste
kunststoffen, vinyl, glas, keramiek, PVC, plexiglas, polystyreen.
Verwijdert olie, vet, vuil, hars, vernis, niet uitgeharde polyurethanen,
niet uitgeharde polymeren, drukinkt, paraffine, vleesresten,
vetresten, lijmresten, stickers, contactlijm
 verwijdert spuitolie en vet zonder te demonteren en remvloeistof bij
montage en demontage van remmen, koppelingen, transmissies en
machineonderdelen.

Verpakking :

Technische informatie :

Neutraal, laat geen resten of vette film na
Tast het oppervlak niet aan
Werkt zeer snel en droogt zeer snel op
Kan op de meeste oppervlakken gebruikt worden*

Aërosol :

500 ml

Omdozen :

12 stuks per doos

Max PRO 51 Power-Clean Spray

Kookpunt/Kooktraject :
Relatieve dichtheid (20°) :
Fysische toestand (20°) :
Vlampunt :
Zelfontbranding :
Wateroplosbaarheid :
Geur
Dynamische viscositeit, mPa.s/20°C:
Kinematische viscositeit, mm²/S/20°C :
Vluchtige organische stof (VOS), % :
Houdbaarheid :

78-140 °C
0,735
Vloeibaar
<0°C
250 °C
Onoplosbaar
Kenmerkend
1
1
97
Minimaal 2 jaar in ongeopende verpakking
indien gestockeerd op een droge plaats
tussen+5°C en +25°C.
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Verwerking :

 Vernevel MAX PRO 51 Power-Clean Spray over het te reinigen
oppervlak en verwijder nadien met een doek.
 Volledig laten verdampen alvorens te verlijmen.
 Handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning
Tissues.
 Raadpleeg voor het gebruik het technisch informatieblad.

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.

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate ondergronden steeds vooraf testen.

