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CLEANER 1K PU SPL

PRODUCT
Biologisch afbreekbare en pH neutrale cleaner voor het verwijderen van niet uitgeharde 
Polyurethaanlijmen. 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis : Mengsel van hoogkokende esters 
Soortelijk gewicht (20 °C) : 1,09 g/cm3

Viscositeit : laag visceuze vloeistof
pH waarde (25°C) : 6-7
Vlampunt (closed cup) : +99°C
Kleur : transparant
Geur : kenmerkend, ester-achtig

  
Attentie
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV. Afwijkende omstandigheden hebben 
andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING  
CLEANER 1K PU SPL kan gebruikt worden voor het reinigen van lijmwalsen, applicatie-
apparatuur alsmede gebruikte gereedschappen verontreinigd met niet uitgeharde 
Polyurethaan lijmresten. 

VERWERKING
Verontreinigde lijmwalsen cq. machineonderdelen met niet uitgeharde Polyurethaanlijm 
met behulp van een harde handborstel en CLEANER 1K PU SPL schoonboenen. Na het 
verwijderen van de grootste verontreinigingen naspoelen met CLEANER 1K PU SPL. 
Indien nodig, wanneer nog niet alle uitgehrade lijmresten verwijderd zijn, met behulp van 
een reinigingsdoek bevochtigd met CLEANER 1K PU SPL afnemen.

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
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• Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar

• Verwijdert niet uitgeharde Polyurethaanlijmresten van applicatie-apparatuur en gereedschappen

• Biologisch afbreekbaar

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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