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Produktinformasjon
DELTRON KLARGJØRINGSRENGJØRERE
D837 - DX330 Spirit Wipe
D845 - DX310 Rengjøringsmiddel, høyeffektivt
D8401 - Vannfortynnbart lav-VOC rengjører

PRODUKTBESKRIVELSE
D837 – DX330 Spirit Wipe er en mild blanding av løsemidler som brukes til å fjerne lett forurensning på
små områder av bart metall i forbindelse med klargjøringen.
D845 – DX310 Rengjøringsmiddel, høyeffektivt er en sterk blanding av løsemidler som er spesielt
beregnet på å fjerne skitt, fett og andre forurensende stoffer på bart metall i forbindelse med klargjøringen.
D8401 – Vannfortynnbar lav-VOC rengjører er en vannfortynnbar forrengjører som egner
seg for bruk som prosessrengjører.

PÅFØRING
Påfør en rikelig mengde Deltron rengjører på en ren klut.
Tørk av de overflatene som skal rengjøres før og etter sliping.
Tørk av overflatene i bare én retning for å unngå å gni forurensende stoffer utover.
Etter bruk må overskytende rengjøringsmiddel tørkes av med en ren, tørr klut. Produktet må ikke tørke
inn på overflaten etter rengjøring.

VOC-INFORMASJON
D8401 - Vannfortynnbar lav-VOC rengjører
Disse produktene er kun til profesjonell bruk.
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EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.a) i bruksklar form er maks. 200 g/l VOC. VOCinnholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 200 g/l.
D837 - DX330 Spirit Wipe
D845 - DX310 Rengjøringsmiddel, høyeffektivt
EUs grenseverdi for disse produktene (produktkategori: IIB.a) i bruksklar form er maks. 850 g/l VOC.
VOC-innholdet i disse produktene i bruksklar form er maks. 850 g/l.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn
det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk
kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner
seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i
sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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