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Technisch merkblad IN 900 010

Datum update: 13-01-2017KÖSTER PUR Reiniger

Organische reiniger voor niet uitgereageerde Polyurethaanhars
Eigenschappen
Köster PUR Reiniger verwijdert niet uitgeharde Polyurethanen. Bevat
oplosmiddelen.

Toepassingsgebieden
Köster PUR Reiniger is bedoeld voor het verwijderen van niet
uitgeharde Polyurethaan harsen.

Verwerking
Voor het verwijderen van nog niet uitgeharde polyurethaan
vervuilingen, in en op de injectieapparatuur of voor het verwijderen van
gemorste polyurethaan op de ondergrond. Uitgereageerde
polyurethaanresten kunnen alleen mechanisch verwijdert worden.

Verbruik
naar behoefte

Verpakking
IN 900 010 10 l Yerrycan

Opslag
Koel in gesloten orginele verpakking 2 jaar houdbaar.

Veiligheid
Oplosmiddelbestendige handschoenen en bril dragen. Voor de omgang
met chemicaliën de juiste voorzorgmaatregelen nemen. Zorg voor
ventilatie - Bij oog/huidcontact direkt met veel water en zeep
verwijderen. Bij oogcontact direkt grondig met water spoelen of een
oogwasmiddel.
Raadpleeg een arts. Tijdens verwerking van het materiaal niet eten,
roken of met open vuur werken. Raadpleeg en volg de vermeldingen op
zoals deze beschreven staan op het etiket en op de MSDS

Bijbehorende produkten
KÖSTER TS transparant Art.-Nr. CT 320
KÖSTER IN 1 Art.-Nr. IN 110
KÖSTER 2 IN 1 Art.-Nr. IN 201
KÖSTER IN 2 Art.-Nr. IN 220
KÖSTER IN 3 Art.-Nr. IN 230
KÖSTER IN 4 Art.-Nr. IN 240
KÖSTER IN 5 Art.-Nr. IN 250
KÖSTER IN 7 Art.-Nr. IN 270
KÖSTER PUR Gel Art.-Nr. IN 285
KÖSTER Gel-Pomp Art.-Nr. IN 928 001
KÖSTER 1K-Injectiepomp Art.-Nr. IN 929 001
KÖSTER Voetpomp Art.-Nr. IN 958 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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