
X 
- A

kc
es

or
ia

Instrukcja techniczna X 910 010

Data: 2017-03-17KÖSTER Universal Reiniger

Środek czyszczący zabrudzenia materiałów bitumicznych 
i żywic epoksydowych
Właściwości
KÖSTER Universal Reiniger stosowany jest do czyszczenia
powierzchni zabrudzonych materiałami bitumicznymi lub żywicami
epoksydowymi (świeżymi lub lekko związanymi). W pełni utwardzone
resztki materiałów należy najpierw usunąć mechanicznie.

Zastosowanie
Do czyszczenia z bitumów i żywic epoksydowych narzędzi i urządzeń.
Przy mocnych zanieczyszczeniach do zmiękczania wyschniętych
resztek bitumów i żywic.

Sposób wykonania
Narzędzia i maszyny należy natychmiast po użyciu wyczyścić
preparatem KÖSTER Universal Reiniger. Podczas czyszczenia mocno
zabrudzonych narzędzi i części maszyn zalecane jest nałożenie
preparatu za pomocą pędzla lub szmatki
i pozostawienie na chwilę w celu zajścia reakcji. Można również
umieścić czyszczone narzędzia umieścić w pojemniku ze środkiem
czyszczącym, a następnie po chwili oczyścić je pędzlem lub szmatką.
Materiał nie jest przeznaczpny do czyszczenia zabrudzeń
poliuretanowych, w tym celu stosować KÖSTER PUR Reiniger.
Bezpośrednio przed użyciem należy kilkakrotnie mocno
potrząsnąć pojemnikiem dla uniknięcia rozsegergowania płynu!

Zużycie
w zależności od potrzeb

Opakowania
X 910 010 kanister 10 l

Przechowywanie
Materiał przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w
chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Okres składowania min. 2
lata.

Środki ostrożności
Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować
się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne uwagi
NIe stosować do czyszczenia zabrudzeń żywicami poliuretanowymi.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER LF-BM Art. nr CT 160
KÖSTER EM-VS Art. nr CT 210 008
KÖSTER VAP 2000 Art. nr CT 230
KÖSTER LF-VL Art. nr CT 271
KÖSTER KB-Pox CMC Art. nr CT 280 005
KÖSTER Korrosionsschutz Art. nr CT 283 006
KÖSTER Bridge Coat Art. nr CT 284
KÖSTER KB-Pox Kleber Art. nr J 120 005
KÖSTER CFR 1 Art. nr W 220 023

KÖSTER KBE Flussigfolie Art. nr W 245
KÖSTER Deuxan 2K Art. nr W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Art. nr W 256 032
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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