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Nr. X 910 010

Udgave: 2016-07-15KÖSTER Universal Rensemiddel

Opløsningsmiddelfrit rensemiddel til fjernelse af uhærdede bitumen-
& epoxyrester.
Egenskaber
Rensemiddel til opløsning og fjernelse af friske og let tørrede rester af
bitumen og epoxy. Fuldstændigt udhærdet materiale skal fjernes
mekanisk.

Anvendelse
Til rengøring af værktøj og maskiner brugt til bitumen og epoxy.

Forarbejdning
Maskiner og værktøjer bør renses med KÖSTER Universal
Rensemiddel umiddelbart efter brug. Ved kraftig tilsmudsning
anbefales det, at gnide rensemidlet grundigt ind i det materiale der skal
fjernes, og efter en virkeperiode tørre af med en klud.

Forbrug
Efter behov

Emballage
X 910 010 10 l dunk

Lagring
Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.

Bemærk
Er ikke egnet til rengøring af polyuretanbaserede produkter.

Relaterede produkter
KÖSTER LF-BM Nr. CT 160
KÖSTER EM-VS Nr. CT 210 008
KÖSTER VAP I 2000 Nr. CT 230
KÖSTER LF-VL Nr. CT 271
KÖSTER KB-Pox CMC Nr. CT 280 005
KÖSTER Korrosionsbeskyttelse Nr. CT 283 006
KÖSTER Brobelægning Nr. CT 284
KÖSTER KB-Pox Klæber Nr. J 120 005
KÖSTER CFR 1 Nr. W 220 023
KÖSTER KBE Flydende Folie Nr. W 245
KÖSTER Deuxan 2K Spartelmasse Nr. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Nr. W 256 032
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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