TERMÉKINFORMÁCIÓ
OKS 2681

Ragasztó- és lakkeltávolító, spray

Leírás
Nagy hatékonyságú tisztítószer makacs maradványok, pl. tömítés-, festék- és ragasztómaradványok eltávolítására az iparban,
kézműiparban és műhelyben.

Alkalmazási területek

Előnyök és használat

▪ A legkülönbözőbb tömítő- és ragasztómasszák, pl. poliuretán
maradékok, epoxitartalmú anyagok feloldása
▪ Olajos és zsíros szennyeződések megszüntetése
▪ Bitumen és kátránycseppek eltávolítása
▪ Címkék és ragasztómaradványok feloldása
▪ PMMA- és PU-gyanta alapú lakkok eltávolítása
fémfelületekről

▪ Jól alászivárog a ragasztófilmeknek, így a maradványok
könnyen leválnak a felületről
▪ Használat után vízzel jól lemosható
▪ Alkalmazható fém, nemesacél, üveg, fa és kerámia
felületekre. Érzékeny, pl. PVC, PS anyagoknál vagy festett
felületeken az alkalmazástól el kell tekinteni
▪ Csekély éghajlati hatás, és nincs negatív hatása az
ózonrétegre (ózonlebontási potenciál: ODP = 0)
▪ Nem tartalmaz tenzideket, halogénezett és aromás
oldószereket

Iparágak
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gumi- és műanyag-feldolgozás
Logisztika
Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
Közútkarbantartás
Papír- és csomagolásipar
Vegyipar
Üveg- és öntödeipar
Vas- és acélipar
Karbantartás és javítás
Hajóépítés és tengerészet
Vasútipar

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
Használat előtt a flakon jól felrázandó. A tisztítandó felületeket fújja be, és a szennyezettség fokától függően hagyja hosszabb ideig
hatni, szükség esetén ismételje meg. Végül nedves törlőkendővel töröljük le. Figyelem: Műanyagokon és érzékeny felületeken
történő alkalmazás előtt ellenőrizze a kompatibilitást.

Kapható kiszerelések
▪ 400 ml-es spray
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Technikai adatok
Összetétel

Szabvány

Feltétel

Mértékegység
Érték

Alap

Oldószerkeverék

Alkalmazástechnikai adatok
Lobbanáspont
Szín
Sűrűség (20°C-on)

°C
DIN EN ISO 3838

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
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g/cm³

88-92
Színtelen
0,85

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű
ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok
mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag
kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára,
valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon
jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az
utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további
károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika
fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el.
További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.
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