
Odstraňovač etiket

rychle|účinně

WEICON Odstraňovač etiket odstraňuje snadno a rychle
papírové etikety a zbytky lepidel na bázi akrylátu a kaučuku.
Odstraňovač etiket je vhodný pro většinu povrchů jako je
sklo, kovy, dřevo, fólie a plasty.
Snadno a rychle odstraňuje cenovky (např. chybné výtisky),
odstraňuje nálepky s adresou nebo popisem produktu,
odstraňuje popisové etikety, zbytky etiket a lepidla, např. po
dálničních známkách.

Technické údaje
Odstín bezbarvá, průhledná
Specifické vlastnosti uvolňuje papírové a fóliové etikety
Zápach citrus
bez AOX ano
vhodný pro zpracování s WSD 400 WPS 1500
trvanlivost 24 mon.
Schválení / směrnice

ISSA kód 53.402.40

Zpracování
Ponořte, štětcem naneste nebo dostatečně nastříkejte
Povrchový čistič na díl (např. pomocí tlakové nádoby).
Použijte čistou látku nebo netkanou textilii, aby došlo k
odstranění mokrých zbytků, odstranění nečistot a zbytků
rozpouštědel. Pokud je to nutné, opakujte proces čištění.
Nechte rozpouštědla odpařovat, dokud nebudou povrchy
suché.
Skladování
Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před
přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí
překročit + 50 ° C. Skladujte nádobu na chladném a
odvzdušněném místě. Skladujte na suchém místě.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
Příslušenství
15810001 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
15811002 Sada 4 rozprašovacích hlavic pro WSD 400, 1

kus
15811400 WSD 400 Tlaková nádoba, 400 ml
15831001 Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
15841501 Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus
15843001 Ruční rozprašovač "Speciál", 1 L
dostupné velikosti:
15206005 Odstraňovač etiket, 5 L, bezbarvá, průhledná
15206010 Odstraňovač etiket, 10 L, bezbarvá, průhledná
15206028 Odstraňovač etiket, 28 L, bezbarvá, průhledná
15206001 Odstraňovač etiket, 1 L, bezbarvá, průhledná

na detail produktu
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Technické kapaliny

Rozpouštědla a separační činidla

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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