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Beskrivelse.

OTO Quick Degreaser er et aggresiv affedtningsmiddel, velegnet til bart metal og eksisterende lakker (med undtagelse
thermoplastisk acryllak).

Før rengøringen med et affedtnigsmiddel.

Når reparationen / lakeringen skal foretages, skal køretøjet og de løse dele afvaskes med varm vand med et
ph neutral  rengøringsmiddel, evt. med damprensning. Forurening af resterende snavs, olie, voks og
silikone vil ikke blive fjernet, dette skal fjernes med et opløsningsmiddel.

Rengøringsteknologi.

Gennem væd en klud med OTO Quick Degreaser og affedt overfladen grundigt, hvorefter der aftørres
grundigt med en ren højkvalitets absorberende klud.
Der skal altid anvendes to rene klude, en til påføring og en til aftørring for at fjerne forureningen.

Undgå at OTO Quick Degreaser fordamper inden aftørringen.

Formålet med overfladerengøring er at fjerne resterende snavs, olie, voks, silikone mm.

o Udskift kludene regelmæssig med rene klude.
For at undgå risiko for brand, anbring de brugte klude i en lukket beholder på gulvet indtil
opløsningsmidlerne er fordampet.

Vær opmærksom på:

Blærer:
Når overfladen er rengjort, bør den ikke berøres med bare hænder, dette er for at undgå
delaminering eller blærer pga. rester af fedt og salt fra hænderne.

Det anbefales at anvende M200 vandbaseret affedter som sidste trin i rengøringen.

Kondensfugt:
Vær sikker på, at emnerne under lakeringen har den samme temperature som
omgivelserne, for at undgå kondensering af fugt på overfladen.

Helbred og sikkerhed.

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler tilstrækkelig ventilation ved påføring og aftørring. Anvend en godkendt
sikkehedsmaske og egnede handsker.
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VOC.

2004/42/IIB(a)(850)850
EU`s grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB. a) er max. 850 g / liter  VOC. VOC indholdet i
dette produkt er max. 850 g / liter.

Produktlagerholdbarhed.

Produktets lagerholdbarhed er opgivet som uåbnet ved 20°C.
Undgå store temperatursvingninger.

o Se datablad TDS S9.01.02

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


