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SPESIALRENSEVÆSKE FOR
RENGJØRING AV FLATER SOM SKAL
LIMES MED ARMAFLEX®

• Sikrer rene flater før bruk av Armaflex® Lim
• Fjerner smuss og fett fra overflater
• Rengjøring av limkoster og verktøy som er

forurenset av Armaflex® Lim
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Tekniske data - Armaflex Rensevæske

Kort beskrivelse Spesialrensevæske som kan brukes med alle typer Armaflex-lim

Farge Klar

Spesiell
materialinformasjon

Væske

Bruksområde Rengjøring av overflater som skal påføres Armaflex lim.

Montasje Alle tilsmussede flater, også Armaflex, må rengjøres før liming for å sikre perfekt feste. Rensevæsken kan også brukes til å rengjøre flater før man
f.eks. maler med Armafinish 99.

Anmerkninger Armaflex rensevæske kan også brukes til rengjøring av verktøy (med unntak av Armaflex Ultima SF990 og Armaflex SF990 lim).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Spesielle
merknader

Andre tekniske egenskaper
Lagring og
lagringstid

Ca. 1 år Hold beholderen tett
lukket på et kjølig,
godt ventilert sted.
Beskytt mot varme
og direkte sollys. Må
ikke lagres sammen
med eksplosive
stoffer eller stoffer
som spontant
antenner.

Flammepunkt ca. - 20 °C
Eksplosjonsgrense Nedre: ca. 1,0 Vol.%; Øvre: ca. 13,0 Vol. %
Fareklasse VbF A1, høyt antennelig Bestemmelser om

antennelige væsker
Transportklasse Avhengig av transporttype
Gjenvinning Avfallskode: EAL 07 06 04 (andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter). Merk: Leveres som farlig avfall til

godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode
hvis bruksområdet avviker. Se også EU-direktiv 2001/118/EC.

Bokser må tømmes.
Tomme bokser kan
gjenvinnes. Spann
med væskerester
må resirkuleres som
produktet selv.

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt.  Under lagring av produktet blomstringen på overflater kan forekomme , særlig ved veggtykkelse under 19 mm. Denne blomstringen påvirker ikke de tekniske egenskapene til materialet,
men kan påvirke klebeegenskapene. Derfor må den overflaten som skal rengjøres (tørkes) før klebemidler kan brukes.
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Armaflex Rensevæske rensevæske

_standard
Bestillings-kode Produktbeskrivelse Stk./kartong €/stk.

CLEANER/1,0 Spesialrensevæske for Armaflex® 520 lim
og Armaflex® HT625 lim.

4. xxx

CLEANER/1,0N Rensevæske for bruk med Armaflex® 520
og Armaflex HT625.

4. xxx

Armaflex Rensevæske rensevæske

_standard
Bestillings-kode Produktbeskrivelse Stk./kartong €/stk.

CLEANER/1,0 Spesialrensevæske for Armaflex® 520 lim
og Armaflex® HT625 lim.

4. xxx

CLEANER/1,0N Rensevæske for bruk med Armaflex® 520
og Armaflex HT625.

4. xxx
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Notater
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