
Açıklama:

Önerilen kullanım alanı::

Stok durumu:

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, yüksek dayanımlı temizleyici ve yağ gidericidir.

Yakıt, yağ, gres, vaks ve silikonu gidermek için jel katını, boyalı ve vernikli yüzeyleri ön temizleme ve
yağ gidermek için uygundur. Boyama ve derinlemesine temizleme öncesinde kullanım.

Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.

FİZİKSEL DEĞERLER:

Yukarıda belirtilmis olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.

Renk tonu no/Renk:

Uçucu organik madde (VOC) içeriği
:

Özgül ağırlık:
Parlama noktası:

-

09990/  Açık sarı
80 °C [176 °F]
1 kg/litre [8.2 lbs/ABD galonu]

98 g/l [0.8 lbs/ABD galonu]
pH: 11  (yaklaşık) (seyreltilmemiş)

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Güvenlik: Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki
güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da
ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

Sayfa: 1/1Yayın tarihi: Temmuz 2016

YÜZEY HAZIRLIĞI: Gevşek kiri gidermek için yüzeyi tatlı suyla yıkayın.

UYGULAMA KOŞULLARI : Donmaya  maruz bırakmayın. Yüzey sıcaklığı belirtilen üzerinde olmalıdır: 5°C/41°F.

SONRAKİ KAT: Iyi yüksek bir parlaklık isteniyorsa  uygulanacak ürün: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444.
Son kat boya: HEMPEL'S WAX 69033 veya HEMPEL'S WAX TecCel 69034.

NOT:

ÜRÜN UYGULAMASI: Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Seyreltmek için: Tatlı su: 1 ölçü ürün için 1-20 ölçü tatlı su. Çok
özen gerektiren işler için düşük seyreltme kullanın.
Ürünü sünger, yumuşak fırça, scotch-brite ped ile ya da mümkün olan en düşük basınç kullanılarak
spreyleme yoluyla uygulayın. 5‑10 dakika sonra tüm artıklara giderilene kadar bol miktarda tatlı su ile
durulayın. Yüzeyi kurumaya bırakın. Ürün beyaz bir film bırakırsa ılık suyla çıkartılabilir.
Alüminyum gibi alkaline hassas  yüzeylerde kullanmayın.

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602Not:

YAYINLAYAN: HEMPEL A/S 6760209990

Bu Ürün Bilgi Föyü daha  önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların  yerine geçer.
Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test
sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır.Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol
altında veya spesifik olarak tanımlanmış kosullar altında yapılmıs test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendigi gerçek hayat kosullarında da dogru,
eksiksiz veya uygun olacagının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve\veya Kullanıcı'ya aittir. Tersi yönde yazılı bir anlasma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS"
kural ve kosullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve kosullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dısında,
Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya baska bir yerde tavsiye edildigi sekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya dogrudan veya dolayı zarar ve
ziyandan sorumlulugundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı degildir ), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcıda tazminat
taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden degistirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.

-

Ürün Bilgi
HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602


