
KEMCO® MEK
puhdistusaineella

Käyttökohteet

• Puhdistusaine KEMPEROL® pintojen puhdistuk-
seen työtaukojen tai pidempien seisokkien jälkeen

• Työvälineiden puhdistamiseen
• Alustojen puhdistamiseen
• Metallien poistamiseen

Ominaisuudet

• Erittäin tehokas
• Nopeasti haihtuva
• Orgaaninen liuotin

Toimituskoot

2 kg, 9 kg ja 23 kg peltikanisterissa

Säilytys

Kylmässä ja kuivassa

Kulutus

Likaantumistason mukaan 0,2 kg/m².

Ominaisuudet

Olomuoto Neste
* Mittaukset 23 ° C - 50 % suhteellisessa kosteudessa. Annetut arvot muuttuvat

sääolosuhteiden mukaan, kuten tuulen, ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutusk-
sesta.

** voimassa liitosalueilla. Koko pinnan poisto kahden päivän jälkeen.

CE-hyväksyntä  mukaisesti

1 komponentit ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Työtapa

Alustan esivalmistelu
Työskentele likaantuneilla alueilla aineella KEMCO®

MEK puhdistusaineella kostutetun liinan kanssa KEM-
PEROL®-pinnoilla tai likaantuneilla alustoilla välttäen
lammikoiden syntymistä, ja poista KEMCO® MEK puh-
distusaineella välittömästi kokonaan. Anna tuulettua riit-
tävästi ennen lisäpinnoitusta liotusaineella KEMCO®

MEK puhdistusaineella .

Henkilökohtainen suojavarustus
Tuuleta tilaa työtä tehtäessä riittävästi! Varo räjähdys-
vaaraa!
Henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä.

Tärkeää

KEMCO® MEK puhdistusaineella käytettäväksi ainoas-
taan tarkoituksen mukaisena puhdistusaineena pinnoil-
le ja työkaluille.
Huomio: saattaa liottaa muovipintoja (akryylilasi jne.)!
Kuljetuksissa, varastoinnissa ja työvaiheissa on nouda-
tettava kirjallisia turvallisuusohjeita, pakkausten ohjeita,
vaarallisuusmerkintöjä ja turvallisuusohjeita. BG-Che-
mie:n tiedotteita on toimittaessa noudatettava.
Älä saata kosketuksiin vesien, jätevesien tai maapoh-
jan kanssa.

Hävittäminen

nestemäinen EAK 07 02 04

GISCODE

GF40

Yleiset ohjeet

KEMPER SYSTEM - tuotteita ei saa sekoittaa minkään
järjestelmälle vieraiden aineiden kanssa.
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Tekniset tiedotteemme/tietomme ja käyttötekninen konsultaatiomme
antaa aina yrityksemme nykyisen tietämyksen ja kokemuksen mu-
kaiset ohjeet tuotteistamme. Uusi päivitetty painos korvaa edellisen
ja tekee sen pätemättömäksi On olennaisen tärkeää, että tuotteiden
käyttäjällä on viimeisimmät ohjeet saatavillaan. Viimeisimmät ohjeet
ovat saatavilla KEMPER SYSTEM kirjautumisalueella. Käytettäessä
tuotteitamme tarvitaan kaikissa yksittäisissä tapauksissa yksityiskoh-
tainen kohteen ammattimainen tarkastus sen suhteen, onko kysei-
nen tuota ja/tai käyttötekniikka riittävä erityisiin vaatimuksiin ja tarkoi-
tuksiin. Olemme vastuussa tuotteidemme puutteista ainoastaan, kun
kyseisten tuotteidemme teknisten tiedotteidn ohjeita on noudatettu
käsittelyssä. Asianmukainen ja ammattimainen tuotteidemme työstö
on siksi yksinomaan käyttäjän (työntekijän) vastuulla. Tuotteidemme
myynti tapahtuu yksinomaan myynti- ja toimitusehtojemme perusteel-
la.
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