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TEKNISK DATABLAD

Tilbehør

Ljungdahl Snavs @
Ljungdahl Snavs @ er specielt udviklet til at fjerne våd eller halvtør maling,
uhærdet fugemasse såsom: silicone, MS, polyurethaner, bitumen, ekspanderende skum, polyester spartelmasse og epoxy fra alle typer overflader, værktøj
og hænder.
Ljungdahl Snavs @ opløser effektivt snavs, olie, fedt, benzin og blæk uden brug af
vand og sæbe og er meget nænsom mod hænderne. Produktet indeholder lanolin
og vitamin E som beskytter huden og forhindrer, at den udtørrer eller sprækker.
Man behøver således ikke at vaske hænder efter anvendelse.
Anvendelse
• Vip låget af. Fjern alufolien og træk den første serviet op fra midten af rullen. Stik
denne igennem hullet i låget og sæt låget på igen.
• Efter endt brug – husk altid at lukke toppen af låget for at undgå udtørring!
Begrænsninger
• Må ikke anvendes på porøse overflader såsom ubehandlet træ.
• På sarte overflader skal foretages en prøve på et lille område inden anvendelse.
• Servietterne må ikke udsmides i toilettet.

Pakning
Egenskaber
• Ljungdahl Snavs @ indeholder
et stærkt antibakterielt tilsætningsstof, som er blevet testet
på et uafhængigt laboratorium i
henhold til: BSEN 1276:1997 og
BSEN 12054:1995 – som er standarder for fjernelse af bakterier
på snavsende overflader og
hænder.

Indhold
Opbevaring

100 stk.
Opbevares i lukket beholder på et tørt og køligt sted (undgå
direkte sollys) mellem + 5°C og – 25°C for at opnå optimal
holdbarhed. Holdes væk fra antændelseskilder og sørg for god
ventilation.

Sikkerhed
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå kontakt med øjnene.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

• Ljungdahl Snavs @ er resistent
overfor MRSA, salmonella, listeria og E. Coli.
En tæt forbindelse...
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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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