PVC CLEANER
Technický list č. ACSIT0128-16.04
INFORMACE O VÝROBKU

POPIS
PVC CLEANER je čistič určený na povrch všech druhů fólií Flagon PVC.
PVC CLEANER je určen k čištění znečištěné nebo zestárlé fólie před svařováním. Není určen k běžnému čištění povrchu
hydroizolačních fólií Flagon PVC.

ZPŮSOB POUŽITÍ
PVC CLEANER nalijte na hadřík nebo ubrousek a lehce setřete povrch hydroizolační fólie. Výrobek má velmi dobré
čistící vlastnosti při teplotách od -10°C až 35°C.

POUŽITÍ
 Vhodné pro čištění před svařováním fólií Flagon PVC.

UPOZORNĚNÍ
 PVC Cleaner je vysoce hořlavá a těkavá kapalina. Vyvarujte se kontaktu s teplem, otevřeným plamenem a jiných
zdrojů vznícení (viz bezpečnostní list).
 PVC Cleaner nelze použít ve styku s polystyrenovými deskami.
 Postupujte dle poknů a bezpečnostních symbolů uvedených na etiketě.
 Nepoužívejte pro dlouhé čištění ale jako aktivátor.

VLASTNOSTI
Podrobné informace naleznete v technickém listu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Skladovací podmínky

Skladujte na suchém a dobře větraném místě

Balení

Plechovka 3 l

POZNÁMKY
Pro více informací se obraťte na technické oddělení Flag.
Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém
managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu
a zastavit výrobu.V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem.
Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následnějejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze
na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.
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