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USZCZELNIACZE

Cleaner I
Produkt
Simson Cleaner I to środek do przygotowania powierzchni, idealnie nadający się do czyszczenia i odtłuszczania
powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem produktami marki Simson. W celu uzyskania informacji na temat
innych produktów Simson należy sprawdzić ich karty techniczne.
Zastosowanie
· Czyszczenie i odtłuszczanie szkła z pokryciem ceramicznym.
· Czyszczenie i odtłuszczanie tworzyw sztucznych.
· Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni o zamkniętej strukturze (w razie wątpliwości prosimy skonsultować się z
lokalnym przedstawicielem Bostik).
· Usuwanie nie zaschniętych resztek kleju lub uszczelniacza, bazujących na systemie SMP.

Sposób użycia
Powierzchnia powinna zostać dokładnie przetarta za pomocą czystej, bezbarwnej szmatki zamoczonej w Cleaner I. W
przypadku silnych zabrudzeń zalecamy powtórzenie czynności.
Uwaga: Przed zastosowaniem preparatu zalecamy wykonanie testu na małym kawałku powierzchni, w celu
sprawdzenia czy produkt nie wchodzi w reakcję z powierzchnią.
Czas wysychania: Zalecamy pozostawienie produktu do wyschnięcia przez 5 minut (20°C / 50% wilg. wzgl.).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Bostik.

Prosimy zapoznać się ze zrzeczeniem i informacjami kontaktowymi na dolne ostatniej strony niniejszej karty technicznej.
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Cleaner I
Dane techniczne
Zawartość substancji stałych
Ciężar właściwy
Punkt zapłonu
Kolor
Opakowanie

0%
ok.. 0,79 g./ml.
12°C
przezroczysty
kanistry 2,5 l.

Przechowywanie
Cleaner I może być przechowywany 12 miesięcy w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym pomieszczeniu, w temperaturach
pomiędzy +5°C i +30°C.
Inne informacje
Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

POLSKA

HOLANDIA

Inter-Car Sp. z o.o.
www.inter-car.pl
inter-car@inter-car.pl

Bostik B.V.
www.bostik.com
infonl@bostik.com

Wszystkie liczby, zalecenia i środki ostrożności zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w oparciu o szczegółowe badania oraz nasze aktualne doświadczenie i nie są wiążące. Mimo, że dokument ten został sporządzony z
najwyższą starannością nie przyjmujemy odpowiedzialności za pomyłki, nieścisłości i błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie możliwość poprawiania dokumentu, kiedy tylko uznamy to za konieczne.Ponieważ projekt, jakość i warunki
podczas aplikacji substancji pozostają poza naszą kontrolą , nie ponosimy żadnej odpowiedzialności na podstawie tego dokumentu za wykonywane prace. Niniejszym zalecamy przeprowadzenie własnych testów na małej ilości
substancji. Nasza sprzedaż i dostawy są przedmiotem naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw.
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