MCL
CURĂŢARE ŞI DECAPARE CU 1
PRODUS
• Curăţitor foarte puternic şi diluant.
• Agent abraziv înainte de adezivări, pentru
suprafeţele lăcuite etc.
• Creează prin abraziune o bună aderenţă
la multe tipuri de suprafeţe, cum ar fi cele
acoperite prin pulbere şi suprafeţele
sintetice.
• Diluant pentru produse epoxidice.
• Foarte puternic şi cu evaporare rapidă.
• Acţionează ca şi un fluid abraziv.
• Incolor.
• Ideal pentru curăţarea uneltelor cu
depuneri de produse epoxidice.
• Solubil în apă.

MEGACLEAN
INFORMAŢII GENERALE
MEGACLEAN este un solvent de curăţare foarte
puternic. MEGACLEAN este un agent abraziv ideal
pentru decaparea înainte de adezivare, pentru
suprafeţele lăcuite şi la reparaţii. MEGACLEAN
este un excelent

diluant pentru produse epoxidice. MEGACLEAN
acţionează ca şi un fluid abraziv pe multe suprafeţe
lăcuite şi pe materiale sintetice. MEGACLEAN este
foarte puternic şi se evaporă rapid.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Punct de fierbere: 80°C.
Punct de solidificare: -86°C.
Punct de inflamabilitate: -4°C.
Solubil în apă, alcool, eter.
Densitate la 20°C: 0,804 - 0,808 kg/l
(ASTMD 4052).

- Întotdeauna testaţi rezistenţa materialului şi
a culorii
- Nu afectează oţel carbonul, oţelul inox, poliesterul,
aluminiu şi Teflonul.
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Suprafaţa:

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• ideal pentru finisarea mortarurilor epoxidice
• fluid abraziv pentru produse epoxidice întărite
cum ar fi MULTIPOX, REPAPOX, STYROPOX, lacuri
etc.
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Denumire
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NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Xintex se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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• îndepărtează poliuretan întărit
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