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TECHNOCOL® CLEANER

PRODUCT
Een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen 
van spuitapparatuur waarbij Technocol® is verwerkt.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis : emulgator
Vaste stofgehalte : <5%
Soortelijk gewicht : 1 kg/dm3

Viscositeit : waterdun
PH waarde 25°C : ca. 10
Min. verwerkingstemp. : ca. 5°C
Kleur : transparant geel
Geur : geurarm
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  
Technocol® Cleaner is geschikt voor het reinigen van spuitapparatuur, nadat 
gewerkt is met de Technocol®. De Technocol® Cleaner alleen toepassen 
voor het reinigen van Technocol®. Dit product is niet geschikt voor producten 
waarbij terpentine of andere oplosmiddelen zijn voorgeschreven.

VERWERKING
Plaats een kleine hoeveelheid Technocol® Cleaner onder de spuitmachine, 
zodat de grootste hoeveelheid lijm verwijderd wordt. Hierna een 2e maal 
doorspoelen met verse cleaner. Dit herhalen totdat er helder gele vloeistof 
uit de spuitmond verschijnt. Vervolgens kan de spuitapparatuur met 
kraanwater worden nagespoeld en geledigd. 

OPMERKING
Let op! Technocol® mag niet direct met kraanwater worden nagespoeld, 
hierdoor zal de lijm gaan ontmengen en ontstaan er lijmpropjes welke niet 
meer oplossen en de spuitapparatuur verstopt raakt.

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

145737 Kan 5 l 1

•  Oplosmiddelvrij

•  Reinigen van spuitapparatuur waarbij Technocol® is gebruikt

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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