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OTO Quick Degreaser
KUN TIL PROFESSIONEL BRUG
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.

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
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Kun til professionel brug
VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke
udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniskedatablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er
indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det teknisk datablad, hvis disse er
tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de
mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for
produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse
dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.
Hovedkontor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

2/2

