Technische Fiche
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

CLEANER 10

Registered Quality and Environment Management System Company

Omschrijving
Loxeal Cleaner 10 is een niet-CFK oplosmiddelhoudende formule voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die met Loxeal
lijmen of kitten moeten worden verlijmd of afgedicht.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren

Vloeibare eigenschappen
Verschijning : Kokend
bereik : Vlampunt

kleurloos
+92°C/ +102°C

(COC/DIN/ISO 2592) :
Dampspanning
(25°C) DIN 51616 :
Oplosbaarheid in water 25°C :
Dichtheid 25°C DIN 51757 :
TLV, ppm :Droogtijd + 25°C seconden :
Corrosiviteit :

1°C (Vlambaar)
< 100 mbar
niet oplosbaar
0,70 g/ml
346
60
none

Typische toepassingen
- Behandelde oppervlakken
- Bewerkte oppervlakken
- Kunststofsubstraten
- Met olie/vet verontreinigde oppervlakken
- Oppervlakken behandeld met beschermende coating
Cleaner 10 heeft geen effect op de snelheid van uitharding of de
eindsterkte van Loxeal lijmen en kitten, terwijl ongereinigd of
gedeeltelijk gereinigd een negatief effect kan hebben op de
prestaties van de lijm.
Aanwijzingen voor gebruik
1. Behandel de te lijmen oppervlakken door ze in te spuiten met
Loxeal Cleaner 10.
2. Veeg oppervlakken die nog nat zijn af met een schone schop
om ervoor te zorgen dat zware verontreiniging wordt verwijderd.
3. Geef het oplosmiddel de tijd om te verdampen tot de
oppervlakken volledig droog zijn.
4. Breng de lijm of het afdichtmiddel onmiddellijk na het drogen
aan en monteer de hechting.
Het oplosmiddel kan bepaalde kunststoffen of coatings
aantasten. Het verdient aanbeveling alle oppervlakken vóór
gebruik op hun compatibiliteit te testen.

Cleaner 10 is licht ontvlambaar. Zorg ervoor dat de reiniger of
zijn damp niet in contact komt met open vuur of met elektrische
apparatuur die niet tegen vlammen bestand is.
Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid.
Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
Niet roken in aanwezigheid van de reiniger.
Opslag
We raden aan Cleaner 10 te bewaren op een koude, droge
plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Bij deze
temperatuur is Cleaner 10 12 maanden houdbaar. Om
besmetting van ongebruikt product te voorkomen, mag u het
materiaal niet in de oorspronkelijke verpakking terugstoppen.
Neem voor verdere specifieke opslaginformatie contact op met
uw lokale Loxeal Technical Service.
Veiligheid en behandeling
Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
Nota
De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van
Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien
bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de
technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een
constante kwaliteit van de geleverde producten volgens haar
eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid
nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke
methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor
het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te
bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af,
inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van
Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid af
voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan
ook, inclusief gederfde winst.
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