Productgegevens
HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
https://www.verfschilderen.nl/hempel-tool-cleaner-99610.html

Omschrijving:

HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 is een mix van sterke oplosmiddelen voor het reinigen van
gereedschappen die zijn gebruikt voor het mengen of aanbrengen van twee-componenten epoxy
producten.
Het heeft betere reinigings eigenschappen dan epoxy verdunners. Bevat geen gechloreerde
oplosmiddelen.

Aanbevolen gebruik:

Voor het reinigen van borstels, verf rollen, spuit apparatuur en ander materiaal die zijn gebruikt voor
vermenging of aanbrengen van HEMPADUR producten.
Niet gebruiken als verdunner voor verf.

Verkrijgbaarheid:

Maakt deel uit van het assortiment van de Hempel-groep. Lokale verkrijgbaarheid in overleg.

FYSISCHE GEGEVENS:
Kleur nrs/Kleuren:
Volume vast in %:
Vlampunt:
Soortgelijk gewicht:
VOS-gehalte:

00000 / Transparant
0
28 °C [82.4 °F]
0.9 kg/liter [7.4 lbs/US gallon]
710 g/l [5.9 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:

Reinigen moet zo snel mogelijk plaatsvinden na gebruik van het gereedschap. Spuitapparatuur hoeft
na gebruik niet te worden af- of doorgespoeld.
Niet gebruiken op textiel, linoleum, plexiglas, kunststof, asfaltvloeren of gelijksoortige
materialen.
Niet gebruiken voor het reinigen van apparatuur voor en na applicatie van polyurethanen
(HEMPATHANEs).

Nota:
UITGAVE:

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 Uitsluitend voor professioneel gebruik.
HEMPEL A/S

9961000000

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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