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Preparation and cleaning

Autowave Guncleaner
Kun til professionel brug
Beskrivelse
Specielt rengøringsmiddel beregnet til rensning af udstyr anvendt til vandbaserede produkter
Produkter og tilsætninger
Produkt
Tilsætninger

Autowave Guncleaner
Autowave Separator (datablad 6.92)

Råmaterialebasis:
Vand og opløsningsmidler
Fremgangsmåde:
Efter brug skal udstyret renses øjeblikkeligt ved omhyggeligt at skylle alt bundfald væk indtil udstyret er rent
Herefter renses pistolen med lidt Aktivator WB.
Automatisk gun-cleaning:
For at opnå den mest effektive automatiske gun-cleaning skal beholderen fyldes med ren
Autowave Guncleaner.
Manuel gun-cleaning:
Rengør med Autowave Guncleaner indtil udstyret er rent. Hvis et vandbaseret produkt er tørret ind i
sprøjtepistolen, skal den renses med et Sikkens Cellulosefortynde før rensning som beskrevet ovenfor
Lad ikke aluminiumsudstyr ligge i blød nedsænket i Autowave Guncleaner. Det anbefales at vælge en
sprøjtepistol som udelukkende anvendes til vandbaserede produkter..

Helbred og Sikkerhed
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler at der er tilstrækkelig ventilation under arbejdet med de nævnte
produkter til rengøring og affedtning. Hvor det er praktisk muligt gøres dette ved brug af ventilation på stedet
og generelt en god udsugning. Hvis dette ikke er nok til at bortlede dampe fra opløsningsmidlerne, skal der
anvendes velegnet åndedrætsværn.
Udover åndedrætsværn, bør der, under rengøring og affedtning, anvende handsker der tåler
opløsningsmidler, også selv om det er et mildt affedtningsmiddel . Derved undgås risiko for at
opløsningsmidler absorberes i huden, og forhindrer også at salte og olier forurener overfladen der skal
lakeres.
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VOC
EU´s grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.a) er i sprøjteklar tilstand 850 g /liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum 96g / liter i sprøjteklar tilstand.
Lagerholdbarhed
Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.
Undgå ekstreme varierende temperaturer. .
o For bedste resultat bør åbnet emballage lagres ved påføringstemperatur
o Maksimum transport- og lager temperatur; mellem 2°C-35°C.

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.sikkensvr.com
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