TECHNICKÝ LIST
Čisticí prostředek

Datum vydání: 20.07.2009
(Nahrazuje: 26.08.2003)

Výrobek:

DANAFIX 919

Firma: DANA LIM A/S, www.danalim.dk
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge, Dánsko
Tel.: +45 56 64 00 70, Fax: +45 56 64 00 90,
Technický servis Tel.: +45 56 64 00 75
Prodej: Ing. Jiří Kotača +420 724 02 40 40
Připravil: Laboratory, Steen Piil

Popis výrobku a použití:
DANAFIX 919 je čisticí prostředek pro lepidla. Je vhodný zejména pro odstranění akrylových lepidel a horké taveniny.
Výrobek je nejvhodnější na neporézní povrchy. Protože je DANAFIX 919 vyroben na bázi citrusového oleje, má po něm charakteristickou
vůni, kterou je v případě použití na porézním materiálu obtížné odstranit.

Fyzikální / chemické vlastnosti:
Typ:.......................................................
Barva:....................................................
Aroma:……………….............................
Viskozita:…...........................................
Trvanlivost:............................................

DANAFIX 919
čisticí přípravek
transparentní
citrus
kapalina
min. 1 rok v neotevřeném balení
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Návod k použití:
Příprava:
Aplikace:

Dříve než začnete výrobek na jakémkoliv povrchu plně používat, proveďte zkoušku.
DANAFIX 919 se může aplikovat sprejováním, válečkem nebo štětcem.
Vyčkejte přibližně 5 minut, pak čistič společně s lepidlem odstraňte vodou a mýdlem.

Skladování:

Skladujte v chladu (max. 20 °C) v uzavřeném balení. Chraňte před mrazem.

Všechny uvedené časy jsou pouze informativní. Za účelem stanovení konečných pracovních podmínek by měly být provedeny dostatečné
testy.

Bezpečnost:
Označení nebezpečí:
R-věty a S-věty:

žádné
žádné

Další informace týkající se bezpečnosti, viz Bezpečnostní list.

Další informace:
DANA LIM nabízí řadu lepidel pro profesionály:
100-série: Čalounická lepidla
200-série: Podlahová lepidla
300-série: Lepidla na stěny
400-série: Lepidla na dřevo
500-série: Tmely & PU-pěny
600-série: Stavebnictví-přísady, výplně, atd.
700-série: Papírová, obalová a novinová lepidla
800-série: Horké taveniny
900-série: Čištění rozpouštědel a tužidel

Informace a údaje obsažené v tomto listu vycházejí z rozsáhlých laboratorních zkoušek a našich praktických zkušeností a jsou určeny
uživatelům jako pomoc najít optimální pracovní postupy. Protože nemůžeme kontrolovat podmínky, za jakých uživatel aplikuje náš
výrobek, nejsme schopni garantovat finální výsledek. Informace v tomto technickém listu odpovídají běžným hodnotám a slouží jako návod
a neměly by být považovány za specifikaci výrobku.
Také se obeznamte s našimi standardními obchodními podmínkami a dodacími lhůtami.

Prodej zabezpečuje pro ČR: fa Ing. Jiří Kotača - želex www.kotaca.cz
GSM: +420 724 02 40 40; tel. +420 518 331 618 e-mail: zelex@zelex.cz

;

www.zelex.cz
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