Productgegevens
HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350
https://www.verfschilderen.nl/hempel-light-clean-99350.html

Omschrijving:

HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350 is een oplosmiddel-vrij geconcentreerd alkalische reiniger gebaseerd
op emulgatoren, tensioactieve stoffen en water.

Aanbevolen gebruik:

Voor het reinigen en ontvetten van geschilderde oppervlakken voor overschilderen. Speciaal geschikt
voor het verwijderen van vuil, roet en door u.v. licht gedegradeerd oppervlak-lagen.Geschikt voor
gebruik in hoge druk reinigingsapparatuur.

Verkrijgbaarheid:

Geen onderdeel van het Group Assortiment. Beschikbaarheid afhankelijk van speciale overeenkomst.

FYSISCHE GEGEVENS:
Kleur nrs/Kleuren:
Vlampunt:
Soortgelijk gewicht:
pH:
VOS-gehalte:

-

00000 / Transparant
Geen.
1.1 kg/liter [8.8 lbs/US gallon]
12 (onverdund)
11 (oplossing 10%)
0 g/l [0 lbs/US gallon]
De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:
Veiligheid:

Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de
etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle
plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Opmerkingen:

Goed schudden voor gebruik.
Niet blootstellen aan vorst.

Applicatie(s):

Aanbrengen met een harde borstel of spuit met de laagst mogelijke druk. Verdunnen met zoet water:
1-20 delen zoet water tot 1 deel van het product. Na 5 minuten moet het oppervlak worden afgespoeld
met zoet water onder hoge druk of voorzichtig worden geschrobd met voldoende zoet water totdat alle
resten zijn verwijderd. Als het product een witte laag achterlaat, kan deze worden verwijderd met warm
water.
HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350 Uitsluitend voor professioneel gebruik.
HEMPEL A/S
9935000000

Nota:
UITGAVE:

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en
aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde
omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd.
Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN
aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip
van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de
achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.
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