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Universalt avfettings-,
rense og fugeglattemiddel
• Ideell til glatting av TEC7-, FLEX7-,
ROOF7-, ROCK7- og TRANS7-fuger
• Fjerner uherdet TEC7, FLEX7, ROOF7,
ROCK7, TRANS7, X-TACK7 og byggskum
• Kan brukes på de fleste overflater skader ikke lakk, plast eller glass
• Etterlater ingen oljefilm
• Aerosol kan benyttes i alle retninger,
360˚

BESKRIVELSE:

BRUKSANVISNING:

TEC7-CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og
fugeglattemiddel. Den inneholder ikke aromatiske eller
klorinerte løsemidler, og er derfor sikker i bruk på de
fleste overflater. TEC7-CLEANER har en nøytral lukt av
løsemiddel.

Hvis overflaten som skal limes/fuges er forurenset med ikkeorganisk materiale, må den rengjøres med TEC7-CLEANER
først:
1. Spray TEC7-CLEANER på overflaten som skal limes/fuges
og gni den tørr med en ren klut.
2. La TEC7-CLEANER fordampe fullstendig før limet/fugemassen påføres.

BRUKSOMRÅDER:
- Glatting av TEC7-, FLEX7, ROOF7-, ROCK7 og TRANS7fuger

3. Om nødvendig gjenta behandlingen.
4. Ved glatting av fuger, spray TEC7-CLEANER over fugen
og glatt den innen 2-3 minutter.
5. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360˚.
NB! Ved fjerning av organisk forurensing, bruk FOAM7.

TEKNISK:
Farge

- Avfetting og rengjøring av alle slags overflater før
liming, fuging eller maling

Lukt
Tilstand ved romtemp.
Kokepunkt

- Fjerning av limrester fra klistremerker og etiketter

Damptrykk

- Fjerning av fersk oljemaling, lim, uherdet byggskum,
fett, olje, tjære, stearin, skismøring, kvae etc.
- Avfetting og rengjøring av verkstedsutstyr, verktøy og
maskiner
- Rask og sikker avfetting av jernholdige og ikke
jernholdige metaller før liming eller maling
- TEC7-CLEANER oksiderer ikke ved kontakt med
lettmetaller

Flytende
138oC - 175oC
1,0 KPA 20oC

Spesifikk vekt

0,72 ved 25oC

Flammepunkt

27oC

Spontan antenning

- Fjerning av oljeflekker på beleggingsstein/skifer

Klar
Svak løsemiddellukt

Oppbevaring

208oC
Kjølig og tørt

Forpakning/Artikkelnr
		

500ml aerosol - T683041
5L kanne - T683105

NOBB-nummer
		

500ml - 24021867
5L - 40598690

EL-nummer
		

500ml - 18 042 31
5L - 18 042 32

NRF-nummer
		

500ml - 9511411
5L - 9511469
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Universalt avfettings-,
rense og fugeglattemiddel

TEC7-CLEANER FJERNER UHERDET MALING:

TEC7-CLEANER BRUKES TIL FJERNING AV SKISMØRING:

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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