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AFMESSPRAY 0819

PRODUCT
Kant en klaar gladstrijkmiddel speciaal ontwikkeld voor afwerking van 
Kozijnenlijm 0819 SLS en UniCol Range producten.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : water met specifieke detergenten
Soortelijk gewicht (20°C)  : ca. 1 g/ml
Viscositeit  : dun vloeibaar
Verwerkingstemperatuur  : +5 °C tot +35°C
Kleur : nat - transparant
Geur  : reukloos
  
ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% RV.
Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. 

TOEPASSING  
Afmesspray 0819 zorgt voor een extra gladde lijmnaad en vergemakkelijkt 
het afstrijken en schoonhouden van gereedschap.  

VERWERKING
Vernevel het product op de voeg en strijk de voeg glad met een vinger of 
spatel. De spray kan direct gebruikt worden zonder aan te lengen.

OPMERKING
Let op! Afmesspray 0819 is niet geschikt op kunststof ondergronden of 
gelakte kozijnen.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer Verpakking Inhoud Verpakt per

145576 Flacon 500 ml 6

145570 Kan 5 l 1

•  Kant en klare gladstrijkmiddel

• Volledig Ph-neutraal

• Niet agressief ten opzichte van de lijmnaad

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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