FFR
CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ
ELTÁVOLÍTÓ
• Gyorsan és könnyen oldja az erős
ragasztókat
• Eltávolítja a megkeményedett és nem
megkeményedett cianoakrilát
ragasztókat
• Egyszerűsíti a megkeményedett PU-hab
eltávolítását
• 100%-ban illékony szerves vegyületektől
mentes

FAST FIX REMOVER
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A FAST FIX REMOVER különböző magas forráspontú
szerves oldószereket tartalmaz. A FAST FIX REMOVER
kiadagolása után lassan párolog el, ezért hosszabb
ideig képes reagálni a ragasztóval, így feloldja vagy
meglazítja a kikeményedett ragasztót.

A feloldott folyékony vagy meglazult ragasztóanyag
könnyedén eltávolítható. A FAST FIX REMOVER
használható poliuretán habokhoz és más ragasztók
lágyítójaként is.

TECHNIKAI ADATOK
Kémiai bázis: szerves oldószer
Megjelenés: folyadék
Szín: színtelen
Sűrűség (20°C-on): 1 - 1,1 g/cm³

Dinamikus viszkozitás (20°C-on): < 10 mPas
Forrás tartomány: 180 - 245°C
Lobbanáspont: 95°C
Minőségt megőrzi (23°C-on): 2 évig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• Különböző anyagokról eltávolítja a
ragasztómaradványokat , mint például:
Alumínium, plexiüveg, üveg, a legtöbb fém,
poliészter, polisztirén, kerámia stb.
• Figyelem:
Használat előtt tesztelje a kezelendő anyagon egy
kevésbé látható helyen, az ellenállóság és a
színtartóság szempontjából.

Cikkszám
T501011

Termék neve
Fast Fix Remover

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

• HASZNÁLAT:
- Adagolja a Fast Fix Remover-t közvetlenül a
ragasztóanyagra, vagy a ragasztott alkatrészt
merítse bele az eltávolító folyadékba.
- A ragasztóanyag eltávolító feloldja, vagy
fellazítja a ragasztót oly módon, hogy a
mechanikus eltávolítása könnyű legyen.
- A ragasztóanyaggal való reakcióhoz szükséges
idő függ a hőmérséklettől és más tényezőktől,
például a kikeményedett ragasztó térfogatától,
vagy az alkatrészek geometriájától.
Kiszerelés
20g

Anyagtípus
RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

