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CA REMOVER GRADE CR2

Registered Quality and Environment Management System Company

Beschrijving
Loxeal CA Remover CR2 is een oplosmiddelvrij, niet-ontvlambaar mengsel voor het verwijderen van uitgeharde cyanoacrylaatlijm
van oppervlakken, kleding of voor het losmaken van onderdelen die met cyanoacrylaatlijm zijn geassembleerd.
Langdurige verwijderende werking door effectief oplossen in de tijd.
Ontworpen om de werkomstandigheden van de gebruikers te verbeteren, met bijzondere aandacht voor hun gezondheid en
veiligheid. CA Remover CR2 vermeldt op het etiket geen risicozin of -symbool omdat het niet als gevaarlijk is geclassificeerd, volgens
de huidige richtlijn inzake gevaarlijke producten.

Fysische Kenmerken

Opslag

Compositie :
mixture of organic esters
Kleur :
klaar
Viscositeit at+25°C (mPa s) :
< 20
Specifiek gewicht (25°C - g/ml) :
1,05
Vlam punt:
> + 100°C
Houdbaarheid :
1 jaar in ongeopende verpakking

Wij raden aan het product op een koele en droge plaats te
bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Om
verontreinigingen te voorkomen, mag u verpakkingen niet
hervullen met gebruikt product. Neem voor meer informatie over
toepassingen, opslag en behandeling contact op met de
technische dienst van Loxeal.
Veiligheid en behandeling

Gebruik en toepassing

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

CA remover CR2, aangebracht op uitgeharde cyanoacrylaatlijm,
zorgt voor ontbinding binnen enkele minuten of enkele uren,
afhankelijk van de hoeveelheid lijm.
· dunne lijmlagen kunnen worden afgeveegd met een in CA
Remover gedrenkte doek.

Opmerking

- Dikke parels of druppels hebben 30 tot 60 minuten nodig om de
lijm op te lossen. Het kan nodig zijn het product opnieuw aan te
brengen.
· gelijmde onderdelen kunnen enkele uren weken
nodig hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Dit product kan bepaalde coatings, weefsels en kunststoffen
aantasten.
Het wordt aanbevolen om vóór gebruik alle oppervlakken op
compatibiliteit te testen.
Alleen voor industrieel gebruik.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad, verkregen in de
laboratoria van Loxeal, zijn louter informatief; indien specifieke
gegevens vereist zijn, gelieve contact op te nemen 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.
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