
Rengöring för plaster
Icke lösande
Rengöring för diverse plaster inkl. PVC, PMMA, PC, SAN och även plastlaminat. Rengör ytor från damm, limrester, rester från
skyddsfolier, vaxpenna, gummispår, färskt PUR-skum och färska rester av tätningsmassor, samt tjära- och bitumenstänk. 
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CosmoFen 20 / CL-300.140

* Icke lösande
* Antistatisk
* Snabbtorkande
* Kompatibel med de flesta plaster

* Fönster och dörrar
* Etikettindustrin
* Utställnings- och mässbranschen
* Plastindustri
* Skyltindustri
* Möbelindustri
* Fordons- och båtindustri

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Blandning av alifatiska hydrokarboner.
FÄRG Klar.
SPEC.VIKT ca 0,71 g/cm³
ARBETSTEMP. +5°C till + 35°C. 
FÖRPACKNING 1000ml Plåtburk. 12x1000ml/fp.
LAGRING ca 24 mån. i obruten förpackning.

Mörkt, torrt och i väl tillsluten förpackning i en temp. mellan +15° till +25ºC. 
OBS! Bäst-före-datum är inte detsamma som sista förbrukningsdag. 
Kontakta LIMUS för mer information.

MILJÖ och HÄLSA Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT Farligt gods. 

Under transport, t.ex. från leverantör till kund, klarar produkten under normala förhållanden
att tillfälligt utsättas för temp. mellan -30° till +35°C. 

ANVÄNDNING Acklimatisera produkten före bruk. 
Testa alltid ytorna först för att se så de är kompatibla med produkten. 
Använd alltid ludd-fri och icke färgande trasa vid rengöring.
OBS ! Om produkten användes för att rengöra ytor före limning eller före använding
av tätningsmedel så kan ingående antistat-medel försämra vidhäftningen.

VIKTIG INFORMATION
Endast utbildad personal bör använda produkten!

OBS!
Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och 
allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten 
och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd 
för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att 
före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar 
tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av 
produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag 
kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.
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