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Standohyd

Entfettungsmittel TB 50

Degreaser TB 50

Version 03

Teknisk

beskrivelse:

Nedsætter emission af opløsningsmidler

Affedtningsmiddel på vandbasis

Mild lugt

Til rengøring af metal undergrund
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808Version 03

Metal undergrund

Påføres med ultra fine pad for bedre at rengøre 

undergrunden og tørres af med en fnugfri klud.Bemærk forbehandling af 

undergrunden! se Standox 

lakeringssystem S1

Affedtningsmiddel

Påføres med en gennemvædet klud og tørres 

op med en ren tør klud.

SX-DK

Brug friskluftmaske.

Henviser til relevante 

sikkerhedsdatablade.
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Standohyd Entfettungsmittel TB 50

Forbehandling /

Rengøring:

Anvendelse:Undergrund:
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Vigtige oplysninger:

Standox GmbH Postfach

Standohyd Entfettungsmittel TB 50

GermanyD-42271 Wuppertal

Flammepunkt:

Andel af faststof
(uden fortynder tilsat):

VOC-(2004/42/EC):

0,1 Vægt %

0,89 g/cm
3

Vægtfylde:

24°C / 75,2°F
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2004/42/IIB(a)(850)430

EU grænse værdi for dette produkt 

(produkt kategori: IIB.a) klar til brug er 

max. 850 g/l af VOC. VOC indholdet i 

dette produkt, klar til brug er max. 430 

g/l.

SX-DK Version 03

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne 

er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og 

egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle 

rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af 

oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og 

tilføjelser.

Rester af vandfortyndbare produkter skal holdes adskilt 

fra rester af konventionelle produkter, ellers bliver 

bortskaffelsen vanskeliggjort og dermed dyrere, evt. 

umulig

Skift klud ofte.

Egner sig ikke til rengøring af sandblæst undergrund.

Påført Standohyd Degreaser TB 50 må ikke tørre ud på 

overfladen.


