
REC Καθαριστικό προφίλ

OTTO
Cleaner C

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ιδιότητες: ▪ Καθαρισμός επιφανειών κόλλησης πριν από την κόλληση
▪ Πολύ καλή καθαριστική και απολιπαντική δράση
▪ Στεγνώνει γρήγορα και χωρίς υπολείμματα
▪ Δεν απαιτείται αερισμός
▪ Συμβατό με τις συνήθεις επιστρώσεις σε σκόνη

Πεδία εφαρμογής: ▪ Αφαίρεση στρώσεων σκόνης, λιπών και ελαίων, υπολειμμάτων κόλλας από προστατευτικές
μεμβράνες, φρέσκου αφρού PUR και φρέσκων υπολειμμάτων σφραγιστικού.

▪ Αφαίρεση φρέσκων υπολειμμάτων εποξειδικής κόλλας και κόλλας PU από επιφάνειες και συσκευές
εργασίας.

▪ Καθαρισμός διαμορφωμένου αλουμινίου (ακατέργαστο, ανοδιωμένο ή με επένδυση σε σκόνη).
▪ Για τον καθαρισμό πολλών επιφανειών από επεξεργασμένα πλαστικά και μεταλλικά υλικά.

Ειδικές υποδείξεις: Το Cleaner C παρουσιάζει εμπειρικά πολύ υψηλή συμβατότητα με τις επιφάνειες. Ωστόσο, λόγω της
μεγάλης ποικιλίας επιφανειών με διαφορετικές ποιότητες (λάκες, πλαστικά κ.λπ.) συνιστούμε να
εκτελούνται πάντα δοκιμές. Εάν κατά τον καθαρισμό επιφανειών με επένδυση σε σκόνη αποσπαστούν
χρωστικές ουσίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί επαρκής σκλήρυνση της λάκας. Στην
περίπτωση αυτήν συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επένδυσης. 

Τεχνικά στοιχεία: Πυκνότητα στους + 23 °C [g/cm³] ~ 0,7 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 24 

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό
προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Υποδείξεις εφαρμογής: Απλώστε το Cleaner με ένα καθαρό πανί και αφαιρέστε με αυτό τη μη σκληρυμένη κόλλα.
Τα μεταλλικά προφίλ με επίστρωση σε σκόνη πρέπει να καθαρίζονται πάντα κατά μήκος (όχι κυκλικά).
Λόγω της ποικιλίας των επιστρώσεων σε σκόνη, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα φθοράς για
ορισμένες ιδιαίτερα ευαίσθητες επιστρώσεις σε σκόνη. Τα σκληρυμένα υπολείμματα κόλλας στα πανιά
καθαρισμού και οι συχνές, δυνατές και κυκλικές κινήσεις κατά τον καθαρισμό επιτείνουν τη φθορά των
επιστρώσεων. Γι' αυτόν το λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά πανιά.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Συσκευασία παράδοσης: Φιάλη αλουμινίου 1.000 ml
- REC-55

Μονάδα συσκευασίας 5
Τεμάχιο / Παλέτα -

Υποδείξεις ασφαλείας: Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
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Απόρριψη: Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 

Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,
τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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