
DE NEEF  Resin Remover
Veilige en krachtige harsverwijderaar voor het verwijderen van uitgehard
polyurethaan- en epoxyhars van ondergronden en gereedschap.  

Gebruik

Beschrijving

Niet vluchtig, chloorvrij organisch solvent voor het reinigen van gereedschap

en ondergrond van uitgehard polyurethaan- en epoxyhars.

Technische Gegevens

EIGENSCHAPEIGENSCHAP WAARDEWAARDE   

 Resin RemoverResin Remover Resin Remover ThixResin Remover Thix

Dichtheid 1,065 kg/dm 1,065 kg/dm

Viscositeit ± 5 mPa.s Pasta

Vlampunt 115°C 115°C

Verpakking

Resin Remover : 25 kg plastic jerrycan.

: 5 kg plastic jerrycan.

Resin Remover Thix : 5 kg plastic emmer.

Veiligheid & Gezondheid

Draag steeds geschikte beschermende kledij. Draag steeds rubber handschoenen en een veiligheidsbril.

Consulteer voor meer informatie het betreffende Veiligheidsinformatieblad.

Voordelen

®

Verwijderen van uitgehard polyurethaan- en epoxyhars van gereedschap.

Verwijderen van uitgehard materiaal van gereedschap en ondergrond.
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Applicatie

Uitzicht

Resin Remover is een geel transparante vloeistof.

Resin Remover is een gele ondoorzichtige pasta.

Bewaring

Niet ontvlambaar.

Chloorvrij.

Lage vluchtigheid : verminderd ongemak op de werkvloer.

Zeer efficiënt.

Zuurvrij

Kan hergebruikt worden na filtreren.

Doordrenk het onderdeel of de ondergrond die gereinigd moet worden met Resin Remover door het onderdeel in

een emmer met Resin Remover onder te dompelen of door Resin Remover met een goed doordrenkt doek aan te

brengen op de ondergrond.

Breng Resin Remover Thix met een plamuurmes aan op verticale oppervlakken.

Laat de Resin Remover inwerken op het uitgeharde hars tot dit zacht wordt.

Het residu kan nu eenvoudig worden verwijderd door schrapen of schuren.

Resin Remover (Thix) dient te worden bewaard in een koele, droge plaats in de originele verpakking.

Houdbaarheid: 2 jaar.
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Alle gegevens die op deze technische fiche staan vermeld zijn productbeschrijvingen. Ze zijn het resultaat van algemene bevindingen en proeven en houden geen rekening met een specifiek bepaalde toepassing. Uit deze gegevens kunnen in geen geval andere

vorderingen worden afgeleid. De producent behoudt het voorrecht voor technische aanpassingen, die voortvloeien uit nieuw onderzoek betreffende de materiaalsamenstelling en –vorm. Check op onze website www.deneef.com of u reeds in het bezit bent van de

laatste up-date van deze technische fiche.
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te

verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op

andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-

klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.
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