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3911WB 
FINAL CLEAN 

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. 
REF 3911WB-6 - DK - p. 1-2 

Beskrivelse 
 
Blanding af vand og opløsningsmiddel udviklet til slutrengøring og affedtning før påføring af 
DuPont Refinish og Imron® Fleet Line bundfarver eller toplakker. 
Sammensætning baseret på vand og propanol. 
 
 
Produkter 
 
3911WB Final Clean (vandbaseret affedtningsmiddel) 

 
 
Egenskaber 
 
- Afsluttende afrenser, som fjerner urenheder fra gamle lakker fra forbehandlede overflader. 

Resultatet bliver en perfekt rengjort overflade til påføring af DuPont Refinish og Imron® 
Fleet Line bundfarver eller toplakker. 

- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC. 
 

 
Bemærkninger vedrørende anvendelse 
 
- Affedt den afslebne overflade med 3911WB umiddelbart inden påføring af DuPont 

Refinish og Imron® Fleet Line bundfarver eller toplakker. 
- Tør af med en ren klud. 
  
- Lad aldrig 3911WB fordampe fra overfladen. Der bør kun behandles et lille stykke ad 

gangen. 
- Skift klude med korte mellemrum. Brug aldrig snavsede klude. 

 
 

DuPont ovalen og The miracles of science™ er registrerede varemærker eller varemærker af DuPont eller et datterselskab. 
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ANBEFALET ANVENDELSE  
 
Produktdata 
 
EU direktiv 2004/42/EC: EU´s grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(a)) i 

sprøjteklar form, er maksimum 200 g/liter af VOC-tallet. VOC-
indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum  
200 g/liter. 
 

 
Produkt Emballage 

(liter) 
Lagerholdbarhed ved 20°C 

(år) 
Massefylde 

(kg/liter) 
    
3911WB 5 2 0,945 

 
 
Sikkerhed 
 
Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold 
sikkerhedsreglerne, som står på emballagen. 
 
 
Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i 
kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data 
kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, 
hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet. 
 

 


