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ALSAN 076
Beskrivning
ALSAN 076 är en lösningsmedels baserad rengöringsmedel för Alsan PMMA sortimentet.

Egenskaper
ALSAN 076
ofärgad
902
etylacetat baserad
-4
mycket brandfarlig

Färg
Densitet (20 °C) (kg/m3)
Sammansättning
Flampunkt (°C)
Brandegenskaper

Användningsområden
ALSAN 076 används för att rengöra verktyg. Det kan också användas för rengöring substrat.

Förpackning & förvaring
1, 10 eller 30 liter hink
Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats vid en temperatur mellan 5 och 35
°C. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus eller lägre temperaturer. Oöppnade produkter har en
hållbarhet på minst 5 år. Återförslut behållarna så att de är lufttäta.

Appliceringsanvisningar
Rengöring verktyg:
Ohärdade Alsan PMMA-harts kan tvättas ut / torkas av.
Verktyget skall vara fritt från lösningsmedelsrester innan du använder
Rengöring substrat:
ALSAN 076 används för rengöring av TPO och PVC-membran i flagg gamma och substrat försedd med ett
Alsan PMMA-system.
Vidare används den för att rengöra substrat, såsom glas (utan beläggning), metall och syntetiska material
såsom polyester och PVC.
Det rekommenderas att utföra ett test i förhand.

SOPREMA AB förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning
accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.
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F: +46 (0)8 646 35 50
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Särskild information
Hygien, hälsa och miljö
ALSAN 076 innehåller lösningsmedel.
Se säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten.
Kvalitet och Miljö Förvaltnings:
SOPREMA lägger största vikt vid kvaliteten på sina produkter och på miljön.
SOPREMA är kvalitets- och miljöcertifierade enligt EN ISO 9001 och EN ISO 14001.

Allmän information
Ovanstående information, i synnerhet information om produktapplicering, är baserad på omfattande
utveckling och många års erfarenhet. Den tillhandahålls enligt den kunskap vi har. Men de många kraven
och villkoren på plats innebär att det kan vara nödvändigt att produkten testas under dessa förhållanden
för att säkerställa att den är lämplig för det avsedda ändamålet under dessa villkor. Kontakta Soprema
för mer information. Endast den senaste versionen av dokumentationen är giltig. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar för att återspegla tekniska framsteg och förbättringar av våra produkter.

Marnix DERKS
Teknisk chef
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