Standohyd
Removedor de Silicones "Novo"
Cleaner "New"

· Agente de limpeza aquoso
· Cheiro suave
· Emissão de solventes reduzida

Descrição Técnica:
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limpeza preliminar de acabamentos lixados e
· Para
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Standohyd Removedor de Silicones "Novo"
Substrato:

Aplicação:

· Pinturas secas em profundidade,

Agente de limpeza aquoso

lixadas

·

Standox COV / 2K Enchedor,
lixado

Aplicar por meio de um pano embebido no
produto ou através da sua pulverização.
Remover em seguida com um pano limpo e
seco.

· Standohyd 1K Primário Aparelho,
lixado

Pré-tratamento / Limpeza:

Utilizar o jacto de ar para eliminar a
humidade residual dos cantos e fendas.
Ventilar a superfície antes de prosseguir o
tratamento.

Para informação sobre a
preparação de substratos
ver Standox Esquema de
Pintura S1

Utilizar máscaras com
alimentação de ar.
Consultar a respectiva
Ficha de Segurança.
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Standohyd Removedor de Silicones "Novo"
Ponto de inflamação:

Observações Importantes:

· 29°C / 84.2°F

· Não permitir a secagem do Standohyd Removedor

Massa Específica:

· Mudar de pano com frequência.

de Silicones nas superfícies.

· 0.95 g/cm3

· Quando recolher os resíduos para eliminação,

COV (2004/42/CE):
2004/42/IIB(a)(200)200
O valor limite permitido para este
produto pela UE (categoria de
produto: IIB.a) na sua forma pronta
a aplicar é de um máximo de 200
g/l de COV. O valor de COV deste
produto na sua forma pronto a
aplicar é de um máximo de 200 g/l.

separar os produtos de base aquosa dos
convencionais, de outra forma a eliminação de
resíduos será mais difícil e dispendiosa, senão
impossível.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por
nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos
informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no
que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes,
marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do
produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta
informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela
actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações
e emendas futuras.

SX-PT
Standox GmbH

I-2006/Versão 00
Postfach

D-42271 Wuppertal

803
3/3
Germany

