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REMOVER 16 SPRAY

PRODUCT
Een universele en kleurloos synthetisch oplos- en reinigingsmiddel. 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : mengsel van solventen
Soortelijk gewicht (20°C)  : 0,80 kg/dm3

Viscositeit  : Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur  : +5°C tot +35°C 
Kleur  : transparant
Geur  : oplosmiddelen
Aantal componenten  : 1
  
TOEPASSING  
Remover 16 Spray  is een handige spuitbus met praktische schroefkoppeling 
met uiteenlopende toepassingen:

• In combinatie met de Frencken Cleaning Adapter, ideaal voor het reinigen 
van het pistool en de slang van de Frencken spuitlijm canisters, CS 1428 
Fine Fix Spray, CS1661 High Tack Spray en CS 1212 Classic Spray.

• Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap
• Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlekken en –draden
• Voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken voor het verlijmen.
• Ideaal voor het ontvetten van teak hout alvorens te lijmen
• Voor het reinigen van de nozzel van de lijmpistolen
• (Voor het reinigen van verstopte slangen)

VERWERKING
Als reiniger/ontvetter
Spuittipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. 
Spuittipje met de vinger indrukken. Product even laten inwerken en 
verwijderen met een droge doek of spatel. Na gebruik het rode spuittipje 
weer van ventiel afhalen.

Als reiniger van nozzles van lijmpistolen
Reinig de nozzles van lijmpistolen met een zachte borstel en Frencken 
Remover 16 Spray.

Reinigen van het pistool en de slang van een canister spuitlijm
1. Canister dichtdraaien en de druk van de slang aflaten met het pistool
2. Slang verwijderen
3. Adapter op slang schroeven
4. Remover 16 Spray opschroeven
5. Pistool opendraaien en uitspuiten tot er een heldere stof uitkomt
    •  Indien er niets uitkomt (indien de slang/pistool vast zit), 
       Frencken Remover 16 Spray laten inwerken.
    •  Verschillende malen proberen te spuiten tot de lijm is opgelost en
     het pistool opnieuw spuit.
6. Remover 16 Spray afschroeven
7. Pistool en slang leegspuiten
8. Adapter afschroeven
9. Pistool en slang terug op de canister koppelen

OPMERKING
Let op! Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen.

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

128215 Spuitbus 500 ml 6

• Kleurloos synthetisch oplosmiddel

• Ideaal voor reinigen van pistool en slang van Frencken spuitlijm canisters

• Gebruiksklaar

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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