Technický list
Datum revize: 6.5.2019

SURFACE CLEANER
Surface Cleaner je přípravek určený k snadnému a efektivnímu odstranění zbytků nevytvrzených tmelů z povrchu
nesavých materiálů. Odstraňuje také veškeré běžné nečistoty.
Technická data:
Báze
Konzistence
Hustota
Bod vzplanutí
Bod varu
Kinematická viskozita (25°C)
Tlak par (20°C)

směs rozpouštědel
tekutina
0,73 g/ml
< -10 °C
107-137°C
0.6 mm²/s
Ca. 30-40 hPa

Charakteristika:
 velmi snadno se používá
 rychle zasychá
 má vynikající čisticí schopnost
 vhodný na kovy i většinu plastů
Příklady použití:
 odstraňování lepidel, tmelů, pásek, samolepek, žvýkaček,
nevytvrzené PU pěny atd.
 čištění všech nesavých povrchů

Pracovní postup:
Nanášení: Naneste Soudal Surface Cleaner na hadřík
a očistěte povrch. Vždy pracujte čistým hadříkem, aby se
zabránilo kontaminaci povrchu. V případě znečištění hadřík
vyměňte za nový. Tmel z povrchu stírejte vždy v jednom směru.
Po očištění povrch nechte zaschnout. Případný již vytvrzený
tmel vyčistíte Odstraňovačem tmelu a špachtlí nebo tvrdým
kartáčem.
Pracovní teplota: +5°C až +25°C
Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
pokyny viz. etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním
listu.

Provedení:
Barva: bezbarvý
Balení: AL dóza 500 ml
Skladovatelnost:
24 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném
a suchém místě v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.

Poznámky
Díky široké paletě možných plastů a nátěrů doporučujeme
provést předběžný test kompatibility, aby nedošlo k poškození
povrchu.

Vhodné povrchy:
Podklady: všechny běžné nesavé stavební podklady
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu
Příprava: Není nutná žádná předběžná úprava
Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet
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