ARTICLEAN 02

SPECIFIEK REINIGINGS- EN ONTVETTINGSPRODUCT BIJ
EPOXYTOEPASSINGEN

Toepassing
ARTICLEAN 02 wordt toegepast als spoel - en reinigingsmiddel om apparatuur waar epoxy of
polyurethaan werd mee aangebracht, zuiver te maken. ARTICLEAN 02 wordt eveneens toegepast
als ontvettingsproduct van epoxyvloeren alvorens bijkomende afwerkingslagen zoals
polyurethaancoatings worden aangebracht.
Productbeschrijving
ARTICLEAN 02 is een verdunner die geklasseerd is als lichtontvlambare en irriterende stof. De
nodige voorzorgsmaatregelen uitgebreid terug te vinden op de veiligheidsfiche dienen ten alleN tijde
gerespecteerd te worden.
Karakteristieken en eigenschappen
Soortelijk gewicht
0,81
Vlampunt
- 4°C
Kleur
geelachtig
Gebruiksaanwijzing
Als spoel- en reinigingsmiddel
Spoel en reinig de apparatuur waarmee epoxy- of polyurethaanproducten werden aangebracht.
Recupereer zorgvuldig het spoelsolvent in een daartoe geschikte verpakking en voer het af op een
legale wijze.
Als ontvettingsproduct van epoxyvloeren
Doordrenk een propere vod met het product en verdeel dit hiermee over de vloer. Reinig de vloer
na met een zuivere vod tot het overtollig product volledig is opgenomen. Na totale verdamping van
het product kunnen verdere afwerkingslagen aangebracht worden.
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met
de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van
uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke
door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
Verbruik/Dosering
Naar behoefte, afhankelijk van de toepassing
Verpakking
10 ltr en 25 ltr
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
Onbeperkt
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Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen.
Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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