
Beskrivelse:

Anbefalet brug:

Tilgængelighed:

HEMPEL's PRE-CLEAN 67602 er et kraftigt rengørings- og affedtningsmiddel.

Til rengøring og affedtning af gelcoat, malede og lakerede overflader for at fjerne brændstof, olie, fedt,
voks og silikone. Anvendes før malerarbejde og til grundig rengøring.

Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

Kulør-nr./farver:

VOC-indhold:

Vægtfylde:
Flammepunkt:

-

09990/  Lys gul
80 °C [176 °F]
1 kg/liter [8.2 lbs/US gallon]

98 g/l [0.8 lbs/US gallon]
pH: 11  (ca.) (ufortyndet)

PÅFØRINGSDATA:

Sikkerhed: Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes 
i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

Side: 1/1Udgivelsesdato: juli 2016

FORBEHANDLING: Skyl overfladen med ferskvand for at fjerne løst snavs.

PÅFØRINGSBETINGELSER : Må ikke udsættes for frost. Overfladetemperaturen skal være over: 5°C.

EFTERFØLGENDE  MALING: Hvis der ønskes en højglans, påføres: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Afslut med:
HEMPEL'S WAX 69033 eller HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

BEMÆRKNINGER:

PÅFØRINGSBETINGELSER: Rystes grundigt før brug. Fortynd med: Ferskvand: 1-20 dele ferskvand til 1 del af produktet. Ved 
kraftigere forurening bruges et lavere blandings forhold.
Påfør produktet med svamp, blød pensel, skuresvamp eller ved sprøjtepåføring med lavest mulige tryk.
Efter 5-10 minutter skylles med rigelige mængder ferskvand, indtil alle rester er fjernet. Lad overfladen 
tørre.. Hvis produktet efterlader en hvid film, kan denne fjernes med varmt vand.
Brug ikke produktet på overflader, der er følsomme overfor basiske stoffer, som f.eks. aluminium.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Bemærk:

UDGIVET AF: HEMPEL A/S 6760209990

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til “Forklaringer til datablade” på www.hempel.com. Data, specifikationer og 
vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle 
forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke 
andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore 
produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.

-
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