PU Remover
Veilige en krachtige PU Remover voor het verwijderen van uitgehard polyurethaanhars van
ondergronden en gereedschap.

• gebruik
 Verwijderen van uitgehard polyurethaanhars van gereedschap.
 Verwijderen van uitgehard materiaal van gereedschap en ondergrond.
• voordelen







Niet ontvlambaar.
Chloorvrij.
Lage vluchtigheid: verminderd ongemak op de werkvloer.
Zeer efficiënt.
Vrij van zuren.
Kan hergebruikt worden na filtreren.

• beschrijving
Niet vluchtig, chloorvrij organisch solvent voor het reinigen van gereedschap
en ondergrond van uitgehard polyurethaanhars.
• beschrijving
 Doordrenk het onderdeel of de ondergrond die gereinigd moet worden met
PU Remover door het onderdeel in een emmer met PU Remover onder te
dompelen of door PU Remover met een goed doordrenkte doek aan te
brengen op de ondergrond.
 Breng PU Remover Thix met een plamuurmes aan op verticale oppervlakken.
 Laat de PU Remover inwerken op het uitgeharde hars tot dit zacht wordt.
 Het residu kan nu eenvoudig worden verwijderd door schrapen of schuren.
• technische
gegevens

• uitzicht
PU Remover is een geel-transparante vloeistof. PU Remover is een gele
ondoorzichtige pasta.
• verpakking
PU Remover: 25 kg plastic jerrycan - 5 kg plastic jerrycan
PU Remover Thix: 5 kg plastic emmer
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• bewaring
PU Remover (Thix) dient te worden bewaard in een koele, droge plaats in de
originele verpakking.
Houdbaarheid: 2jaar.
• veiligheid &
gezondheid
Draag steeds geschikte beschermende kleding. Draag steeds rubber handschoenen en een veiligheidsbril.
Consulteer voor meer informatie het betreffende Veiligheidsinformatieblad.
• leverancier:
KA Solutions BV
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer
nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten.
Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van
deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.
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