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INDUSTRIAL CLEANER
RAPID DRYING SPRAY
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www.rocol.dk

Hurtigttørrende rensevæske
Beskrivelse: INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY er et universalt rense- og affedtningsmiddel til industrien.
Fjerner hurtigt og effektivt aflejringer af snavs, olie og fedt. Kan med fordel anvendes til renseopgaver, hvor der kræves et
hurtigt fordampende rensemiddel, der efterlader overfladen tør og fedtfri.
INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY fordamper hurtigt og efterlader ingen rester, kan anvendes
på de fleste typer metaller, plastik og malinger. Den kraftfulde blanding af opløsningsmidler er helt uden klorforbindelser,
hvorved produktet med fordel kan anvendes til opgaver som kræver afrensning uden klorerede opløsningsmidler.
Egenskaber:
• Kraftigt rense- og affedtningsmiddel
• Fordamper hurtigt, efterlader ingen rester
• Indeholder ikke klorerede opløsningsmidler
• Let anvendelig på svært tilgængelige steder
Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør rensevæsken i en afstand af 15-30 cm. Aerosoldåsen
kan bruges i alle vinkler takket være en 360° dyse. I tilfælde af meget kraftig tilsmudsning kan det være nødvendigt at gentage
behandlingen. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader, samt plast og gummi.
Specifikationer:
 NSF K1 registreret under nr. 135883
 ISO 21469-certificeret
 Halal certificeret
 Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr.
Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:
NSF
Filmtype:
Drivgas:
Opløsningsmidler:
Massefylde:
Flammepunkt:
Opbevaring:

K1 Registered - 135883
Farveløs væske
CO2
Propan-2-ol, isoparaffinsk kulbrinte
0,74
<0°C
Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C
Beskyttes mod direkte sollys
55004000 (300 ml. aerosoldåse)

Varenummer / Forpakning:
Væsentlige virkninger på sundhed
og sikkerhed i arbejdsmiljøet:
Meget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Giftig for organismer, der
lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan
give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå
indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.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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