
REC Čistič profilov

OTTO
Cleaner C

Technický list

Charakteristika: ▪ Čistenie podkladov pred lepením
▪ Veľmi dobrý čistiaci a odmasťujúci účinok
▪ Rýchlo schne bezo zvyškov
▪ Nevyžaduje si čas na odvetranie
▪ Kompatibilné s tradičnými práškovými nátermi

Oblasti aplikácie: ▪ Ostraňovanie prachu, mastnoty či olejových povlakov, zvyškov ochranného filmu, čerstvej PUR-peny
a čerstvých zvyškov tmelu

▪ Odstraňovanie PU- a epoxy- zvyškov na povrchoch a pracovných nástrojoch.
▪ Čistenie hliníkových profilov (čisté, zinkovaný hliník či hliník s práškovým poterom)
▪ Na čistenie mnohých povrchov v plasto- a železo-spracujúcich odvetviach.

Dôležité informácie: Čistič C preukázal veľmi dobrú kompatibilitu s povrchmi. Kvôli rôznorodosti možných povrchových
vlastností (laky, plasty atď.) sa odporúča aplikovať užívateľské testy.
Ak sa pigmentové farby počas čistenia práškových povrchov rozpúšťajú, toto môže naznačovať, že
tuhnutie práškovej vrstvy bolo nedostatočné.

Technické vlastnosti: Hustota pri + 23 °C [g/cm³] ~ 0,7 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 24 

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Informácie o aplikácii: Aplikujte čistič kúskom bavlnenej látky a odstráňte nestvrdnuté lepidlo.
Práškované kovové profily by sa vždy mali čistiť po dĺžke (nie do kruhu). Pre veľké množstvo rôznych
práškových povrchov nevylučujeme, že OTTO čistič F zasiahne aj veľmi citlivé práškové povrchy.
Zvyšky stuhnutého lepidla v bavlne, ako aj časté, silné a točivé čistenie uľahčuje napadnutie práškových
povrchov. Z tohto dôvodu odporúčame vždy použiť nové bavlnené utierky na čistenie.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 1000 ml hliníková fľaša
- REC-55

Jednotka balenia 5
Kus / Paleta -

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.
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Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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