Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean
Yderst effektiv forrens + adhæsionsfremmer (primer-egenskab) specielt tilpasset HHS produkter
God rengøringsvirkning
• Hurtig og effektiv
• Fjerner nemt det mest genstridige snavs
Primer-funktion
• Forbedrer smøremidlets vedhæftning
• Forlænger smøreintervallerne
• Omkostnings- og tidsbesparende
Kort afluftningstid
• Korte nedetider på behandlede dele
• Ingen supplerende påføring nødvendig
God materialekompatibilitet med forskellige
overflader
• Ekstremt omfangsrigt anvendelsesområde
• Pakninger svulmer ikke op
Dysehoved med direkte stråle
Målrettet og præcis rengøring af snavsede dele
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Acetonefri, AOX-fri og silikonefri
Indhold
Oliebasis
Farve
Lugt/duft
Tæthed
Tæthedsbetingelser
pH-værdi
Min. bearbejdningstemperatur
Maks. bearbejdningstemperatur
Silikonefri
Acetone-fri
AOX-fri
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for
opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

500 ml
Mineralsk olie
Grøn
Karakteristisk
0,76 g/cm³
ved 20 °C
8
5 °C
40 °C
Ja
Ja
Ja
24 Måned/Måneder

Art.nr. 0893 106 10
Stk. pr. pk.: 1 / 12
Anvendelse

Yderst effektiv lak- og glasrens og primer (limer), der er specielt skræddersyet til HHS-produkter.

Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Instruktioner
##keep##

##keep##

Hvis der sprøjtes HHS Clean direkte på snavs eller i bestemte områder, fjernes snavset uden yderligere behandling.
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Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske
ændringer og forbedringer.
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