
V-890-verdunningV-890-verdunning
Snelle verdunning & reiniging van gereedschap

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 210 50 24

VPEVPE 2 l2 l 10 l10 l 30 l30 l

Verpakkingstype blik blik blik

Verpakkingscode 02 10 30

art.nr.art.nr.

1955 ◼ ◼ ◼

ToepassingToepassing Verdunning voor tweecomponenten PUR-producten■
Instellen van NC beitsen (spuiten zonder doseren)■
Reiniging van gereedschap■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Aromaatvrij■
Goede reinigingswerking■

CertificatenCertificaten Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

NC HB-005-Houtbeits NC HB-005-Houtbeits (3826)(3826)

PUR PF-232-Pigmentvuller PUR PF-232-Pigmentvuller (5132)(5132)

Remmers 2K-PUR-lakRemmers 2K-PUR-lak

VerwerkingVerwerking

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

■

ApplicatieApplicatie Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de
ondergrond testen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften
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VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Detergenten Verordening
(EG) nr. 648/2004

> 30 % alifatische koolwaterstoffen

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 1955

 

V-890-verdunningV-890-verdunning

     Remmers b.v. Bouwelven 19, 2280 Grobbendonk■ Tel.: +32 14 84 80 80■ Fax: +32 14 84 80 81■ info@remmers.be■ www.remmers.be■ 1955 TM-2-321 05/20 ES_GGr_JDi   2/2


	V-890-verdunning
	Toepassing
	Eigenschappen
	Certificaten
	Mogelijke systeemproducten
	Verwerking
	Richtlijnen

	Applicatie
	Opslag / houdbaarheid
	Veiligheidsvoorschriften
	Afval
	Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004


