Innovation in cleaning and protection

Letter Verwijderaar
Verwijderd inkt, verf en belettering

Bijzondere voordelen
- Letter Verwijderaar is toepasbaar op vrijwel alle gladde ondergronden.
- Verwijderd inkt, verf, viltstift en belettering.

Innovation in cleaning and protection
Technische specificaties
Toepassingsmogelijkheden:

Bijzondere voordelen:

Letter Verwijderaar is een geconcentreerd product voor het
verwijderen van inkt en viltstift van gladde ondergronden.
Letter Verwijderaar is ook geschikt om gemorste zeilverf of
belettering veilig en zonder aantasting van het zeil te verwijderen.

• Letter Verwijderaar is toepasbaar op vrijwel alle gladde
ondergronden.
• Verwijderd inkt, verf, viltstift en belettering.

Gebruikersaanwijzing

Eigenschappen:

1. Letter Verwijderaar zonder te verdunnen aanbrengen op het te
behandelen oppervlak m.b.v. een doek of kwast.
2. Laat Letter Verwijderaar enkele minuten inwerken en verwijder de
vervuiling met een schone droge doek.
3. Spoel het oppervlak eventueel met water af.

Fysieke eigenschappen:
Kleur:
Reuk:
pH:
Vlampunt:
Zelfontbranding bij:
Dichtheid:

Aandachtspunten:
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen
ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch
resultaat te beoordelen.

Vloeibaar
Kleurloos
Karakteristiek
5-6
-17°C
465°C
0,79 g/cm3

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van
warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. — Niet roken.
Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden. Beschermende
handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
In goed gesloten verpakking bewaren. Herhaalde blootstelling kan
een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende
plaatselijke verordeningen.
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de
producten zijn voor risico van de gebruiker.
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