PAGEL-REINIGER EN
VERDUNNER
®

EIGENSCHAPPEN

T O E PA S S I N G S G E B I E D E N

• Speciale reiniger voor vervuilde vloeren

• Reiniging van vervuilde industrievloeren

• Verdunner voor verven, lakken en harsen

• Schoonmaken van gereedschappen

• Waterverdunbaar

• Verwijdering van olie en vet

• Niet vluchtig

• In geconcentreerde vorm geschikt voor het
verwijderen van verflagen en deklaklagen

• Gereedschappen worden hiermee
probleemloos gereinigd

REINIGER EN
VERDUNNER

• Uitgehard materiaal laat zich hiermee
probleemloos losweken
• De onderneming is gecertificeerd conform
DIN EN ISO 9001:2008

GIETMORTEL

SPECIALE GIETEN ANKERMORTEL

PUTRENOVATIE

BETONREPARATIE

DRINKWATERMORTEL

KANAALMORTEL

BETONBESCHERMING

INDUSTRIEVLOEREN

BOUWPRODUCTEN

REACTIEHARSEN

PAGEL®-REINIGER EN VERDUNNER
REINIGER EN
VERDUNNER

TECHNISCHE GEGEVENS

VERWERKING

TYPE
EH REINIGER
Geur
kleurloos
Kleur
licht naar aminen
Vorm
vloeibaar
o
Minimale verwerkingstemperatuur
C
⬎0
o
Vlampunt
C
91
o
Ontbrandingstemperatuur
C
245
Dampdruk (20 oC)
mbar
0,29
Oplosbaarheid in water
volledig

TOEPASSING: EH REINIGER EN VERDUNNER kan met een kwast, roller of doek worden opgebracht. Enige tijd in laten trekken (bij sterke vervuiling
soms tot 24 uur). Vervolgens goed schoonspuiten met
water zodat alle resten worden verwijdert. Afvalwater
verwijderen volgens instructies op het
veiligheidblad.

De opgegeven productsterkte waarden betreffen de minimale waarden voor producten die in onze
Duitse fabrieken worden geproduceerd. Producten uit andere fabrieken kunnen hiervan afwijken.

Verpakking:
Opslag:

Gevarenklasse:
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8 liter kannen
Onbegrensd.
Koel, droog, vorstvrij.
In originele gesloten verpakking.
geen gevaargoed,
lees de veiligheidsbladen

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter wel
vrijblijvend met betrekking tot aansprakelijkheid van en
door derden. Zij vrijwaren de klanten er niet van de producten
en werkwijze op hun geschiktheid voor het betreffende
doel zelf te onderzoeken. De aangegeven waarden werden
verkregen volgens DIN 50014 bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Afwijkingen zijn bij levering
mogelijk. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Afwijkende toepassingen moeten schriftelijk zijn
bevestigd. Verzeker u altijd van de laatste versie van dit
productblad, die verkrijgbaar is op www.pagel.nl. Met het
verschijnen van dit merkblad, zijn alle voorgaande merkbladen vervallen.
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