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DL-44 Afrenser
Effektiv afrenser

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

Beskrivelse:
DL-44 er et effektivt industrielt rensemiddel, der opløser fedtstof, olie, snavs/smuds, sod, tryksværte, tusch samt de fleste ikke
hærdende klæbestoffer og limrester.
Efter ca. 5 minutter er de fleste normalt tørrende klæbestoffer (ikke hærdende typer) neutraliseret og etiket- eller limrester kan
fjernes.
Egenskaber:
• Etiket fjerner
• Effektiv affedter
• Sikker og skånsom
• pH-neutral
• Citrusoliebaseret
• Bredt anvendelsesområde
• Fjerner snavs, fedt, olie m.v.
Anvendelse: Påfør DL-44 på etiketten eller de emner, der skal løsnes. Lad det trække nogle minutter for at sikre fuldstændig
indtrængning, så de aktive citrusolier kan neutralisere bindingsstyrken i limresterne.
Fjern det påsatte emne og tør efter med en ren klud. Om nødvendigt kan der skylles efter med vand eller tørres med en fugtig
klud.
NB! Der bør altid foretages test før brug, da DL-44 kan påvirke visse plasttyper, samt visse special-lakker.
Specifikationer:
 NSF-K3 registreret – nr. 142753 spray
 NSF-K3 registreret – nr. 149975 dunk

Tekniske data:
Varenummer:
Emballage:
Indhold:
Vægt:
Farve:
Drivmiddel:
Base:
MAL-kode spray
Mal-kode Dunk

01175
7772
Spray
Dunk
400 ml
5 liter
375 g
3,8 kg
Klar/ transparent
Klar/ transparent
CO2
Citrusolie
Citrusolie
2-3(1993): Produktet indeholder lavtkogende væsker.
Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.
3-3(1993): Produktet indeholder lavtkogende væsker.
Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:
For spray gælder: Brandfarligt. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Undgå indånding af
dampe/aerosoltåger. Undgå kontakt med huden.
For dunk gælder desuden: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning,
kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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