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Περιγραφή Ο σκοπός του καθαρισμού και της απολίπανσης είναι η αφαίρεση βρωμιάς όπως
τα υπολείμματα γράσων, λαδιών, κεριού, σιλικόνης, άμμου κλπ.
Αν παραληφθεί αυτή η διαδικασία, θα εμφανιστούν φουσκάλες ή άλλα προβλήματα
λόγω απώλειας της πρόσφυσης. Επομένως, πριν το τρίψιμο και τη βαφή, να
καθαρίζετε πάντα το αντικείμενο προς επεξεργασία με έναν απολιπαντή.
Το Lesonal Degreaser WB 200 περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις σε
συγκέντρωση μικρότερη από 200 γραμμάρια/λίτρο και έχει δυνατότητα αφαίρεσης
της βρωμιάς που δεν διαλύεται στο νερό.
Χρησιμοποιήστε το WB 200 αφού καθαρίσετε την επιφάνεια με άλλον απολιπαντή
της Lesonal.

Προϊόν και συμπληρωματικά
προϊόντα

Προϊόν Degreaser WB 200

Είναι κατάλληλο για Πλαστικά μέρη
Αστάρια, σουρφασέρ και στόκους
Όλα τα υπάρχοντα χρώματα, συμπεριλαμβανομένων των θερμοπλαστικών
ακρυλικών χρωμάτων

Μέθοδος χρήσης Υγράνετε ένα καθαρό πανί με Degreaser WB 200 και απολιπάνετε/ καθαρίστε την
επιφάνεια. Έπειτα, σκουπίστε καλά την επιφάνεια, μέχρι να στεγνώσει, με ένα άλλο
καθαρό στεγνό πανί.

Σημείωση:  Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το Degreaser WB 200 πάνω σε
σιδηρόστοκους.

Διάρκεια ζωής στο ράφι 3 χρόνια

Πτητικές οργανικές ενώσεις Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων που έχει ορίσει η ΕΕ για
αυτό το προϊόν (κατηγορία προϊόντος IIB.a) σε μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 200
g/λίτρο.
Η μέγιστη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε αυτό το προϊόν σε
μορφή έτοιμη προς χρήση είναι 196 g/λίτρο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και
βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που
συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον
προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το
Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο
Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών
παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν
αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του.  Όλα τα προϊόντα που
προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του
συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς
αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να
επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.
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