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Beskrivelse 
 
Langsom opløsningsmiddel-blanding beregnet til at fjerne grove urenheder inden forbehandling 
af overfladen. 
Sammensætning baseret på aromatiske og alifatiske opløsningsmidler. 
 
 
Produkter 
 
3919S 
 

Prepsol (siliconefjerner) 

 
Egenskaber 
 
- Rens som fjerner ikke-vandopløselige urenheder som f.eks. voks, polermiddel, tjære, 

silicone og fedt fra den gamle lak. 
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC. 

 
 
Bemærkninger vedrørende anvendelse 
 
- Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør. 
- Affedt reparationsområdet med 3919S. 
- Tør af med en ren klud. 
  
- Bør ikke anvendes lige før lakering. 
- Lad aldrig 3919S fordampe fra overfladen. Der bør kun behandles et lille stykke ad 

gangen. 
- Skift klude med korte mellemrum. Brug aldrig snavsede klude. Det er vigtigt, at 

overfladen rengøres omhyggeligt inden afslibning, da eventuelle urenheder ellers vil blive 
slebet ind i overfladen. 

- Rengør aldrig ubehandlet, bart metal med 3919S, men brug 3608S. Til pletreparation af 
gennemslibninger benyttes DuPont Refinish affedtningsmiddel. 
 

 

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

 
Produkt Emballage 

(liter) 
Lagerholdbarhed ved 20°C 

(år) 
Massefylde 

(kg/liter) 
    
3919S 5 - 20 2 0,811 

 
 
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. 
 

 


