Forma dodání
AA404 je dostupný v plechové dóze o objemu 1 l

Technická specifikace
Hustota při +20°C

0,79 g/cm3
ano

Hořlavina
Antistatický efekt

ne

Minimální aplikační teplota

+5°C

Skladování

+15°C až +25°C

Expirace

24 měsíců v neotevřené originálním
balení

Zpracování
Dokonalá příprava a očištění podkladu je klíčovým
faktorem pro dosažení dostatečné přilnavosti lepidla nebo
tmelu.
Podklad musí být čistý, odmaštěný, suchý, bez prachu a
volných částic.
Vhodnost použití u tvrdého PVC je potřeba ověřit vlastními
testy. Čistič může lehce plast naleptávat.
U lakovaných povrchů je potřeba nejprve vhodnost použití
čističe ověřit vlastními testy. U profilů lakovaných
práškovou barvou je nutné, aby byla barva dokonale
vytvrzená. Jinak může docházet k vymývání pigmentu.
Čistič si odlívejte do menších nádob. Ubrousek do čističe
nenamáčejte, ale AA404 na něj nalijte v malém množství.
Zabráníte tím nežádoucí kontaminaci čističe v nádobce.
Podkladní plochy by měly být čištěny technickou 2
ubrousků. Nejprve setřete a očistěte podklad čistým
ubrouskem politým čističem AA404. Ubrousek by měl být
z materiálu, který nezanechá vlákna a stopy na podkladu,
např. bavlna. Ubrousek veďte pouze jedním směrem, již se
nevracejte na očištěnou plochu. Podklad by měl být
vyčištěn jedním tahem. Usušte druhým, suchým
ubrouskem plochu opět jedním tahem.
Ubrousky pravidelně vyměňujte za nové. Frekvence závisí
od míry znečištění podkladu.

AA404
Čistič a separátor
AA404 čistič je na bázi směsi alkoholu a
ketonu. Čistič slouží k odstranění
nečistot,prachu, zbytků ochranných filmů a
stopod značkovačů/fixů apod. Lze použít i pro
odstranění čerstvé PUR pěny a tmelů. Čistič je
vhodný pro použití na neporézní poklady jako
jsou sklo, kovy, keramika. AA404 se velmi
rychle odpařuje.

AA404
Čistič a separátor

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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