TECHNICKÝ LIST Cosmofen 10
( Technická data)
Prostředek na čištění PVC
OBLAST POUŽITÍ COSMOFEN 10 je mírně rozpustný čisticí prostředek, který se používá
k čištění tvrdých profilů z PVC v okenních PVC konstrukcích a hodí se
k práci jenom u specializovaných společností.
COSMOFEN 10 se hodí zejména pro přípravu k lepení a odstraňování skvrn a
hrubých nečistot.
COSMOFEN 10 se hodí k čištění různých neprůhledných teplem stvrzených a
tvrdých plastů pro řadu průmyslových použití.
Byla vyzkoušena odolnost vyčištěných profilů ve spojení s PVC adhezívním
COSMOFENEM PLUS HV proti povětrnostním vlivům a bylo zjištěno, že
vyhovuje podle oficiálního potvrzení zkušební laboratoře syntetických materiálů
Süddeutsches Kunststoff-Zentrum ve Würzburgu ve smyslu směrnice RAL
716/1, část 1, odstavec 3.2.5.
TECHNICKÁ DATA
ZÁKLAD

směs monokarboxylické kyseliny a alifatického ketonu bez aromatických látek a
bez chlorovaných uhlovodíků.

MĚRNMÁ HMOTNOST

podle EN 542 při +20 0C

MIN.TEPLOTA PRO
POUŽITÍ

ca 0,90 g/cm3
od + 5 0C

BOD VZPLANUTÍ

- 4 0C

TEPLOTA ZÁŽEHU

+ 460 oC

PRACOVNÍ PŘEDPISY Povrch před čištěním musí být suchý a bez prachu. Čištění se provádí
suchým bavlněným nebo buničinovým hadříkem, který nedělá skvrny.
Jestliže je povrch velmi znečištěný, musí se vyčistit nejdřív
COSMOFENEM 20.
S ohledem na hygroskopický vliv rozpuštěného PVC, smějí se rozpouštědla
používat jenom v suchých klimatických podmínkách!
Obvykle stačí utřít povrchy jenom jednou, ale v případě silného znečištění,
se čištění po ztvrdnutí povrchu materiálu zopakuje.
Pracovní návod na leštění nebo opravu najdete v technických datech pro
COSMOFEN 5 (silně rozpouštějící).
SKLADOVÁNÍ

Skladujte COSMOFEN 10 v pevně uzavřeném originálním zásobníku, v
suchu a při teplotě mezi +15 0C a +25 0C, bez přímého ozařování sluncem.
V neotevřených originálních zásobnících se může skladovat asi 12
měsíců.
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-2VELIKOST ZÁSOBNÍKŮ

1.000 ml kovové lahve, dopravní jednotka 10 lahví na bednu
10 l kovový kanystr
30 l kovový kanystr
200 l kovový buben se zátkou
Příslušenství:
Jako příslušenství dodáváme čisticí hadříky z buničiny, které nepouštějí
barvu a jsou navinuté na válečku s praktickým dávkovačem,
zásobníkem, ze kterého se hadříky odtrhávají.
Za účelem úspornějšího použití čisticího prostředku z velkých
nádob doporučujeme použít hospodárný bezpečnostní dávkovač (obsah
4 l)

KLASIFIKACE

COSMOFEN 10 se klasifikuje podle Směrnic o nebezpečných
materiálech (GefStoffV).
Další informace o práci najdete na listě s bezpečnostními údaji podle
91/155/EEC.

Naše návody k použití a údaje o výrobku a jeho použití, jakož i jiné technické informace jsou jenom obecnými
směrnicemi; jenom popisují povahu našich výrobků (hodnota stanovená při výrobě) a jejich působení, ale
neskýtají záruku podle odst. 443 Občanského zákoníku. Vzhledem k různorodosti použití u každého výrobku a s
ohledem na spoustu zvláštních podmínek (např. parametry, zpracování, vlastnosti materiálu atd.) musí uživatel
sám provádět kvalifikační zkoušky. Nabízíme zdarma a bez legální závaznosti ústní i písemné konzultace o
použité technice se zkouškami.
Tyto doklady nahrazují dřívější vydání.
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