Karta techniczna produktu

Cleaner
1 Opis
Cleaner Firestone jest preparatem odtłuszczającym na
bazie alkoholu. Przeznaczony do usuwania z membran
pozostałości
kleju,
uszczelniaczy
i
innych
zanieczyszczeń. Firestone Cleaner służy również do
przygotowania membran UltraPly TPO, taśm
uszczelniających i akcesoriów do łączenia lub
zgrzewania. Nie używać jako czyszczenie wstępne w
przypadku taśm QuickSeamTM. Do taśm QuickSeamTM ,
używać SinglePly Qick PrimeTM.

2 Przygotowanie
Powierzchnia musi być pozbawiona cięższych zanieczyszczeń. Do ich usunięcia należy użyć wody z
mydlinami. Następnie użyć preparatu Cleaner.
3 Zastosowanie
Spryskać czyszczoną powierzchnię, pozwolić aby zanieczyszczenia się rozpuściły, a następnie usunąć
je za pomocą bawełnianej szmatki. W przypadku trudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń, nanieść
Cleaner a następnie zeskrobać je używając filcu. Po czyszczeniu usunąć pozostałości za pomocą
bawełnianej szmatki. Należy pamiętać, że membrana UltraPly TPO musi dokładnie wyschnąć przed
rozpoczęciem grzania. Zajmuje to między 10 a 30 minut i zależy od warunków atmosferycznych. Jeżeli
potrzebne są dodatkowe szczegóły montażu membrany, zapoznać się z instrukcją instalacji.
4 Wydatek
Nie dotyczy
5 Charakterystyka
Techniczna
- Baza
- Kolor
- Rozpuszczalniki
- Materia stała
- Lepkość
- Ciężar właściwy
- Temperatura zapłonu

Alkohol
Przeźroczysty
Nafta, propan
0%
Bardzo niska, swobodny opad
0,74
-9°C

6 Pakowanie/Przechowywanie/Okres przydatności/ Utylizacja
Opakowanie

500 ml puszka/spray, 12 puszek/karton
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Przechowywanie: Chronić przed warunkami atmosferycznymi w umiarkowanych temperaturach
(10°C - 25°C), w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ciepła, iskier i ognia. Nie
wystawiać na kontakt ze źródłem ciepła i światłem słonecznym. Nie wystawiać na temperatury
wyższe niż 50°C.
Okres przydatności: 12 miesięcy, jeżeli produkt przechowywany jest w powyższych warunkach. Okres
przydatności jest jedynie rekomendacją. Okres przydatności może się zmienić w zależności od
warunków przechowywania i używania.
Utylizacja: Puszki (spraye) powinny zostać odebrane przez wyspecjalizowaną firmę w celu utylizacji.
7 Środki ostrożności
Zapoznać się z SDS (Safety Data Sheet). Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić w trakcie
używania. Nie kierować w stronę płomieni i innych rozżarzonych materiałów. Nie przebijać i nie palić
puszek nawet po zużyciu. Nie palić w pobliżu miejsca używania produktu. Chronić przed ładunkami
elektrostatycznymi. Używać tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Unikać dłuższego wdychania
oraz kontaktu ze skórą i oczami. Tylko dla profesjonalistów. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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