Miljøvenligt rensemiddel til bituminøse produkter
Beskrivelse
 DERBICLEAN NT er et biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til fjernelse af bituminøse
pletter på DERBIBRITE NT, andre bitumenprodukter eller værktøj efter brug.

Fordele









Biologisk nedbrydeligt produkt
Miljøvenligt alternativ til petrokemiske rengøringsmidler såsom terpentin
Miljøvenligt produkt uden opløsningsmidler og flygtige organiske forbindelser (VOCs)
Kan skylles væk med vand
Klar-til-brug-produkt
Let at bruge
Fås i 0,5 liters sprayflaske til fjernelse af bituminøse pletter på DERBIBRITE NT
Fås i 5 liters spande til rengøring af værktøj og lign.

Brug
Forbrug:
Tilbehør:
Skyl:

afhængig af situationen
sprayflaske 0,5 liter
med vand

Emballage

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter.
Alle anførte værdier er nominelle og underlagt normale produktions tolerancer.

Spand:
Sprayflaske:

5 liter
0,5 liter

Tekniske data
Udseende:
Densitet:
Ikke flygtige stoffer:
Flammepunkt:

Farveløs og lugtfri
0,86 kg/l
100%
> 130°C

Opbevaring
I lufttætte spande/flaske på et tørt sted, væk fra varmekilder, Beskyttes mod direkte sollys.
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Brugsanvisning
A. Fjernelse af bituminøse produkter, (f.eks.
DERBIBOND NT) på værktøj

A

• Hæld DERBICLEAN NT i en spand. Brug dette til at fjerne
bituminøse pletter fra værktøjet. Brug evt. en klud eller
pensel.
• Skyl med vand indtil overfladen ikke længere føles fedtet.

B. Fjernelse af bituminøse produkter på DERBIBRITE NT membranen

B

• Fjern først forsigtigt overflødige mængder af
bitumenmaterialer med en ren klud. Vær omhyggelig
med ikke at sprede pletten ud.
• Påfør en lille mængde DERBICLEAN NT med
sprayflasken. Sørg for at DERBICLEAN NT ikke kommer
I kontakt med overlæg eller områder hvor membranens
overflade er beskadiget.
• Lad DERBICLEAN NT virke et øjeblik og fjern så forsigtigt
pletten med en ren klud.
• Gentag denne procedure, hvis nødvendigt.
• Skyl derefter overfladen med masser af vand, indtil den
ikke længere føles fedtet.
• Tør overfladen med en ren klud.

