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TEKNISK DATABLAD

Rensevæske

Ljungdahl Cleaner 910
Ljungdahl Cleaner 910 er et affedtende rensemiddel til ikke porøse overflader.
Anvendelse
• Til affedtning og rengøring af forskellige overflader som: glas, plastik, metal og
keramik.
Begrænsninger
• Produktet er ikke velegnet til anvendelse på acryl overflader.
Påføring, for- og efterbehandling
Produktet påføres med en ren og tør klud af bomuld eller uld eller ikke vævede
materialer. Når Ljungdahl Cleaner 910 damper af, vil det resultere i en nedkøling af
overfladen. Der kan derfor dannes kondens på overfladen, hvorfor overfladen skal
tørre i mindst 10 minutter, inden der fuges.
Eventuelle rester skal bortskaffes i henhold til kommunale affaldsregulativer.
Kan påføres i temperaturer mellem +5° C og 40 °C.

Farver og pakning
Egenskaber
• Anvendes til ikke porøse overflader.
• Fjerner fedt og smuds fra
overfladen og forbedrer derved
vedhæftningen.

Basis

1-komponent rensevæske baseret på opløsningsmidler.

Emballage

1 ltr. dåse.

Farve

Klar.

Lagerholdbarhed

24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem
+ 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage.
Tåler -15 °C under transport.

Rengøring
Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.
Sikkerhed
Mal-kode: 3-1.
Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002.
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

En tæt forbindelse...
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Opløsningsmidler
°C

+5 til +40

g/ml

0,72

°C

-14

min.

23°C/55% RF

10

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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