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Beschrijving
Loxeal CA Remover is een oplosmiddelenmengsel voor het verwijderen van uitgeharde cyanoacrylaatlijm van oppervlakken, kleding
of om met cyanoacrylaatlijm geassembleerde onderdelen los te maken.

vloeibare kenmerken
uitzicht :

Opslag
doorzichtig

Specifiek Gravitering @ +20°C g/ml :

ab. 1.1

Viscositeit @ 68ºF, cP +20ºC, mPa s :

1.5

Wij raden aan het product op een koele en droge plaats te
bewaren bij een temperatuur tussen +8°C en +20°C. Om
verontreinigingen te voorkomen, mag u verpakkingen niet

vlam punt :
Dampspanning, mbar bij 68ºF/(+20ºC) :

+35°C
27

hervullen met gebruikt product. Neem voor meer informatie over
toepassingen, opslag en behandeling contact op met de
technische dienst van Loxeal.

Houdbaarheid bij +25°C : 12 maanden in de originele
ongeopende verpakking

Veiligheid en behandeling

Gebruik en toepassing
Breng ca remover aan op uitgeharde cyanoacrylaatlijm; de
verwijdering ervan kan enkele minuten tot enkele uren duren,
afhankelijk van de hoeveelheid lijm.

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad
Opmerking
De gegevens in dit document, verkregen in de laboratoria van
Loxeal, worden uitsluitend ter informatie gegeven; indien

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren
Dit oplosmiddel kan bepaalde kunststoffen, coatings en
weefsels aantasten. Het verdient aanbeveling alle oppervlakken
vóór gebruik op compatibiliteit te testen.

specifieke gegevens vereist zijn, neem dan contact op met de
technische dienst 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.

STCR1e/4

04/12

LOXEAL Benelux Distributor - Industrieterrein Kolmen B-1149, 3570 Alken - Tel.: +32 11 480 800 - Fax: +32 11 480 809 - Loxeal.be

Pag. 1/1

