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Beskrivelse:
Autocoat BT 800 Degreaser er velegnet til rengøring og affedtning af gamle laklag inkl.
termoplastiske lakker. Den er også velegnet til affedtning af primere, sandinger og fillere før
færdiglakering. Produktet er ikke aggressivt og anvendes hovedsagelig som silikonefjerner.

Overfladebehandling:
Affedtningsteknik:
1. Før der foretages en reparation eller omlakering af en eksisterende lak, er det nødvendigt

at rengøre og affedte det pågældende emne.
2. Påfør Autocoat BT 800 Degreaser på en ren klud indtil den er gennemvædet. Rengør

og affedt derefter overfladen, og vær sikker på at hele overfladen er våd. Umiddelbart
herefter aftørres den stadig våde overflade med en ren tør bomuldsklud indtil
overfladen er gennemtør.

3. Anvend altid forskellige  klude til den våde affedtning og til aftørringen, da en enkelt klud
bare vil flytte snavs og fedt i stedet for at fjerne det.

4. Meningen med rengøring og affedtning er at fjerne resterende olie, voks, silikone, sand
m.m. Hvis dette undlades vil  urenheder sætte sig fast i sliberidser, også efter en
efterfølgende mat slibning, og vil senere vise sig i det endelige slutresultat.

5. Laksystemets vedhæftning vil lide alvorlig skade grundet de forurenede områder og der vil
forekomme afskalninger med tiden.

Bemærk:
Skift ofte med rene klude, både til våd affedtning og til aftørring. For at undgå selvantændelse
 må våde klude aldrig smides i skraldespanden.

Særlig vejledning til rengøring og affedtning af karosserier:
· Det er vigtigt at der ikke forefindes tiloversblevne urenheder på overfladen
           efter den er rengjort og affedtet.
· Dette vil bevirke vedhæftningsproblemer når lakken påføres. Lodrette dele skal
           derfor rengøres og affedtes først fra bunden og op og efterfølgende oppefra og
           nedefter.

Affedtning og kondensation på metal overflader:
· Når en overflade er blevet rengjort og affedtet, vil opløsningsmidlet fordampe.  Den

        varme der er nødvendig for fordampning, trækkes ud af overfladen som så bliver
           koldere end den omgivende temperatur. Det resulterer i at der dannes kondens (som
           ikke altid er synlig) på overfladen.
· Giv det fugtige affedtningsmiddel tilstrækkelig tid til at fordampe, og lad overfladen få

        den omgivende temperatur.
· Det første lag maling kan påføres så snart overfladen har opnået den samme

         temperatur som de omgivende omgivelser. For tidlig påføring af maling kan resultere
         i vedhæftningsproblemer.

Bemærk:
Det samme problem kan opstå hvis et køretøj stilles fra et koldt lokale til et varmt lokale,
eller fra udendørs til indendørs. Lad køretøjerne få minimum en time til at akklimatisere sig.
Dobbeltsidede køretøjer (især de isolerede) kan behøve et par timer mere.

Emballage:
5 liter .
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HELBRED & SIKKERHEDSDATA vedrørende  Autocoat BT 800 Degreaser 8011-001:

EB
Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).
Se teksten på produktetiketten.
Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under
arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.
Adresse: Mediavägen 1
S-135 27 Tyresö Sverige
Postboks: Box 224
Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT:  Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle
personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os
som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at
opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller
udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over
kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre
vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke accepterer noget ansvar  overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået  under
anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standartbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter
en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores
politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad  er varemærker af eller med licens af  Akzo Nobel.
Hovedkontor:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com


