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Cleaner 

1. Beskrivelse
Firestone Cleaner er et alkoholbaseret affedtningsmiddel, som anvendes til

lynhurtig og effektiv fjernelse af alle typer Firestone-klæbere og

-tætningsmidler fra EPDM-membraner, metal og mange andre

opløsningsmiddelbestandige overflader.

2. Forbehandling
Overfladerne, der skal rengøres, skal fremstå fri for olie, fedt, og løse

partikler. Hvis de er meget snavsede, skal de rengøres med sæbevand, inden

affedtningsmidlet anvendes.

3. Anvendelse
Påfør grundigt områder der skal behandles, således at klæbefladerne fremstår rene og fri for fedtstof. Om

nødvendigt påføres Firestone Cleaner direkte på fladen med en børste.

4. Forbrug
Afhænger af underlag.

5. Karakteristika

Tekniske specifikationer ● Base Alkohol 

● Farve Gennemsigtig 

● Opløsningsmidler Nafta, propan 

● Tørtstof (%) Ikke fastlagt 

● Viskositet (cP) Ikke fastlagt 

● Specifik vægtfylde 0,747 kg/ltr 

● Flammepunkt (°C) -9°

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed / Bortskaffelse

Emballage ● Spraydåser, 500 ml: 12 dåser/kasse – 84 kartoner/palle 

Opbevaring: Opbevar dåserne beskyttet mod vind og vejr ved moderate temperaturer (15-25 °C) på et tørt 

sted med god ventilation. Beskyt dåserne mod varme og direkte sollys, indtil de skal anvendes, og undgå at 

udsætte dem for temperaturer over 50 °C.  

Holdbarhed: Der forventes en holdbarhed på 24 måneder, hvis de opbevares under de ovennævnte forhold. 

Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering. Produktets 

kvalitet og brugbarhed skal således altid kontrolleres. 

7. Forholdsregler
Se sikkerhedsdatabladet. Produktet er yderst brandfarligt og skal holdes væk fra mulige antændelseskilder

under opbevaring og brug. Må ikke sprayes i retningen af åben ild eller gløder. Dåsen må ikke punkteres eller

brændes, heller ikke efter brug. Der må ikke ryges i nærheden af eller under brug af produktet. Beskyt mod

elektrostatiske udladninger. Må kun anvendes i områder med god ventilation. Undgå kontakt med hud og

øjne. Kun til professionel brug. Opbevares utilgængeligt for børn.
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