TEC7 CLEANER

Universal rengörare,
avfettare och fogglättare
–– Kan användas på de
flesta ytor - skadar
inte lack, plast,
syntetmaterial eller glas
–– Oxiderar inte vid kontakt
med lättmetaller
–– Avdunstar och lämnar
inte kvar någon oljefilm
–– Aerosol kan användas i
alla riktningar, 360˚
–– Idealiskt för glättning
och finish av limkanter,
skarvar och fogar
–– Tar bort ohärdad
fogmassa och byggskum
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EGENSKAPER

TEKNISKT INFORMATION

TEC7 CLEANER är ett universalt rengörnings-,
avfettings- och fogglättningsmedel med en neutral
lukt av lösningsmedel. Den är säkert att använda på
de flesta ytor då den inte innehåller aromatiska eller
klorinerade lösningsmedel, den skadar varken lack,
plast, syntetiska material eller glas. Aerosol kan
användas i alla riktningar, 360˚, och TEC7 CLEANER
avdunstar från ytan och lämnar inte kvar någon
oljefilm eller oksidlager. TEC7 CLEANER gör det
lättare att få ett snyggt slutresultat på synliga ytor.

Lukt: Svag lukt av lösningsmedel
Dynamisk viskositet vid 20 °C: Flytande
Färg: klar
Flampunkt: 27 °C
Kokpunkt: 138 °C - 175 °C
Förvaring och hållbarhet: Förvaras svalt och torrt
Spontan tändning: 208 °C
Förpakning

Art.nr

RSK-nr

500 ml aerosol

T683041

4054793

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

DOKUMENTATION

TEC7 CLEANER är det bästa alternativet för att
avlägsna petroleumsbaserad förorening från hårda
och släta ytor. På porösa underlag och natursten
rekommenderas HP CLEAN. Använd MULTICLEAN för
att avlägsna organisk/naturlig förorening som t.ex.
matrester, stek-/grillfett, kaffefläckar, fingeravtryck,
naturliga fetter och oljor, blyertsträckar m.m.

BASTA, A20 checklista

TEC7 CLEANER kan användas på de flesta ytor och
skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas.
Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller och
är lämplig för användning på järnhaltiga och icke
järnhaltiga metaller, verkstadsutrustning, verktyg och
maskiner. TEC7 CLEANER kan användas för allmänt
avfettning och rengöring av alla typer av ytor, och
framförallt före limning, fogning eller målning. TEC7
CLEANER avlägsnar ohärdad fogmassa (t.ex. TEC7,
ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX och X-TACK) och
byggskum. Dessutom tar den bort fräsch oljefärg, lim
och limrester från klistermärken och etiketter, fett, olja,
oljefläckar på beläggningssten/skiffer, tjära, stearin,
skidvalla, kåda etc. TEC7 CLEANER är även idealisk för
glättning og finish av limkanter, skarvar och fogar (av
t.ex. TEC7, ROOF, XEALPRO och TRANS7 CLEAR/INOX).

Dokumentationen är tilgänglig på www.tec7.se

BRUKSANVISNING
1. TEC7 CLEANER aerosol kan användas
i alla riktningar, 360˚
2. Testa eventuellt underlagets färgäkthet
på ett icke synligt område först
3. Spraya TEC7 CLEANER på ytan som ska limmas/
fogas, vänta några sekunder och gnugga ytan
ren och torr med en ren microfiberduk
4. Upprepa vid behov behandlingen
5. Låt TEC7 CLEANER dunsta bort helt
innan limmet/fogmassan appliceras
6. Vid glättning av foger, spraya TEC7 CLEANER på ett
fogglättningsverktyg eller direkt på fogen inom 2-3
minuter och glätta fogen. Det rekommenderas att
bara spraya ett tunt lager TEC7 CLEANER direkt på
foger vid glättning, då överdosering kan leda till att
fogen lösas upp. Vid glättning av fogar på porösa
ytor rekommenderar vi att använda HP CLEAN
7. Vid borttagning av ohärdad fogmassa/
byggskum, använd TEC7 CLEANER i små
doser på en spackel för att undvika fläckar

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll.
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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