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Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

Termékleírás

A Sabaclean AV egy általános tisztító, mely kifelyezetten a Saba ragasztókhoz lett
kifejlesztve.  A ragasztók technikai adatlapjában található leírás, hogy  melyekhez
használható.

Felhasználási területek

A ragasztani kívánt felületek megtisztítására

A munkaeszközök tisztítása

Ragasztómaradékok eltávolítására

Műszaki jellemzők*

Bázis organikus gyúlékony oldószer
Viszkozitás (12092) 10 mPa.s
Sűrűség ((EN ISO 2811-2) 0.80 g/ml
Felhasználási hőmérséklet min. +5°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet max. +35°C

Polcidő 18 hónap bontatlan
csomagolásban

* SABA Analízis Módszer szerint ellenőrzött, visszavonásig érvényes.
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Eszközök

A ragasztókon kívül a SABA olyan felszereléseket is szállít, mint a ragasztópisztolyok,
nyomástartó edények, szivattyúk, stb. Ezeket a felszereléseket a SABA Tech Center állította
össze széles körű tesztelés és sokéves gyakorlati tapasztalat alapján. A ragasztó és a
berendezés megfelelő kombinációja biztosítja a leghatékonyabb alkalmazást és a legmagasabb
minőségi eredményeket. A személyre szabott tanácsadásért kérjük, forglamazójához.

Biztonsági előírások

SABA nagy hangsúlyt fektet termékei biztonságos és felelős felhasználására. További
biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

Fontos

Az optimális eredmény érdekében a ragasztandó felületeknek, tisztának, száraznak,
zsírmentesnek kell lenniük. Légköri, 70%-nál magasabb páratartalom esetén ragasztása
tulajdonságai romolhatnak az adatlaphoz képest. A Sabaclean AV tisztítószerrel a lakkok,
festékek és műanyagok reakcióba léphetnek. Előzetes tesztelés javasolt.


