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VERDUNNING K

PRODUCT
Verdunnings- en reinigingsmiddel is geschikt voor Frencken contactlijmen, 
spuitlijmen en kneedbaar hout (oplosmiddelbasis). Ook geschikt voor 
schoonmaken van gereedschappen, verwijderen van natte lijmvlekken en 
het schoonmaken en ontvetten van oppervlakken. Verdunning K verdampt 
volledig en laat geen residu achter.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis : oplosmiddelen 
Vaste stofgehalte : 0% 
Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 0,8 g/cm³ 
Viscositeit : vloeibaar
Min. verwerkingstemperatuur : 5°C 
Kleur nat : transparant 
Kleur droog : transparant
Geur : oplosmiddelengeur
Aantal componenten : 1
  
Attentie
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid 
van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. 

TOEPASSING  
Verdunning K is zeer geschikt voor het verdunnen van Frencken 
contactlijmen, spuitlijmen en kneedbaar hout. Tevens geschikt voor het 
reinigen van gereedschappen en verwijderen van vlekken van diverse niet 
uitgeharde lijmen en lakken. 

VERWERKING
Verdunning K kan probleemloos worden verwerkt met een doek of 
kwast. Het is een mild oplosmiddel dat te gebruiken is op vrijwel alle 
ondergronden. Bij twijfel eerst op een onopvallende plek testen om 
zichtbare schade te voorkomen.

OPMERKING
Let op! Bij te sterke verdunning van de contactlijm wordt het risico van te 
weinig lijmopbrengst groter. Verdun de contactlijm dus niet te veel.

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

125124 Bus 1 l 6

125125 Bus 5 l 1

•  Geschikt voor het verdunnen van Frencken contactlijm, spuitlijm en kneedbaar hout

• Reinigen van gereedschappen en oppervlakken

• Verwijderen van natte lijmvlekken

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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