Açıklama
Cam, alüminyum, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerin hassas
temizliğinde kullanılır. Özellikle toz ve hav bırakmayan bez ile
uygulanması uygulamanın hemen ardından yüzeyin kuru bir
bezle silinmesi tavsiye edilir.

Ambalaj
1 lt/teneke

Teknik Bilgi
+20°C ‘de Yoğunluk

Yanıcılık

Antistatik etki

0,79

Evet

Hayır

Hazırlık
Tüm yüzeylerde uygulanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar
İyi bir yapışma elde etmek için yüzeylerin hazırlanması
belirleyici bir unsurdur.
Yüzeyler temiz, kuru, yağ, gres, toz, çimento şerbeti ve ya
diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
Gözenekli olmayan yüzeyler, illbruck temizleyicileri ile
yağdan arındırılmalıdır. Yüzeye uygun bir temizleyiciye
batırılmış "beyaz" bir bezle temizlendikten sonra, ürün
buharlaşmadan önce temiz ve kuru bir bezle silinmelidir.
Kullanılan bezler düzenli olarak yenisiyle değiştirilmelidir.

Kullanım Kılavuzu
Farklı yüzeylere göre kullanım:
Metaller: Temizleyici ürün, MEC, nafta veya ksilen
temizleyiciye batırılmış temiz bir bezle daha sonra da temiz
ve kuru bir bezle silinmelidir. Bakır veya kurşun üzerinde, yağ
almadan önce aşınma, kazıma veya zımparalama, pas ya da
yüzey oksidasyonunu ortadan kaldırmaktadır.
Cam yüzeyler: illbruck temizleyici ile 2 çeşit temizleme tekniği
vardır: alkol bazlı veya yağlı olmayan solvent ile temizleme.
Deterjan katılmış su kullanılmamalıdır.
Plastik, sert / yumuşatılmış PVC, polyester: Birçok
durumda, alkol bazlı veya yağlı olmayan solvent ile
temizlenebilir.
Akrilik, metakrilat, polikarbonat : Alkol bazlı solvent
kullanarak temizlenmelidir.
Ahşap: Ahşap yüzey, nem emilimini sınırlayacak ve
yapışmayı azaltacak reçine sızmalarını önlemek için boya ya
da benzer bir işlem uygulanarak korunmalıdır.

AA404
Temizleyici Solvent
Cam, alüminyum, seramik gibi gözeneksiz
yüzeylerin hassas temizliğinde kullanılır.

Temel Faydalar
Hızlı buharlaşma
Gözeneksiz yüzeylerin hassas temizliği için
uygun

AA404
Temizleyici Solvent

Beton, harç, fibro çimento, alçı, taş, mermer, granit, tuğla:
Tüm yüzeylerde dikkat edilmesi gereken hususlara bakınız.
Kauçuk: Sınırlı bir uygulamadır. Teknik servisimize
başvurunuz.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri
Uygulama öncesinde güvenlik bilgi formu okunup
anlaşılmalıdır.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç
duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek
sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44
66 numarasını arayabilirsiniz.
Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016’da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco
illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir
zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün
garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir.
Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yüklenemez.
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