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HULPSTOFFEN

00699 - HYDROCLEANER

Klaar voor gebruik

Gebruik schoon
industrieel
papier/doekjen
en wrijf droog

OMSCHRIJVING
Antisiliconen-reinigingsmiddel, antistatisch, stofvrij reinigingsmiddel op waterbasis in knijpfles.

TOEPASSING
Verwijdert siliconen van het oppervlak en heeft een antistatische werking. Geschikt voor het reinigen
van ondergronden of reeds bestaande laklagen. Kan worden gebruikt om kleine oppervlaktes blank
metaal te ontvetten. Gebruik 00695 SILICONE REMOVER SLOW voor het ontvetten van grote
metaaloppervlaktes.
Aanbevolen voor oppervlaktes vóór het aanbrengen van aflakken op waterbasis.
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Product op waterbasis.
Eenvoudig te gebruiken dankzij knijpfles
Uitstekende reinigende werking.
Goede antistatische werking (stoot omgevingsstof af)
Niet agressief, ook niet op 1-component nitro- en synthetische lakken.
Verdampt snel.
Verwijdert resten boomhars.
Verwijdert geen resten van niet-waterverdunbare producten (vet, teer, etc.; gebruik in deze
gevallen 00695 SILICONE REMOVER SLOW).

VOORBEREIDING ONDERGROND
Bereid het oppervlak vóór het lakken op de juiste manier voor.

AANBRENGEN
Gebruik schone doeken of industrieel papier en ga als volgt te werk:
w
Met een doek of stuk papier dat in reinigingsmiddel gedrenkt is op het oppervlak aanbrengen.
w
Droogwrijven met een schone doek of stuk papier voordat het product verdampt is. Het product
nooit laten verdampen op de ondergrond.
DIR 2004/42/EC: Preparatory and cleaning IIB/a – VOC klaar voor gebruik 200 g/l
Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 160 g/l VOC

AANBEVOLEN VERDERE LAGEN
Elk product in het Lechler herafwerkingsassortiment voor auto’s kan worden gebruikt.
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