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Izdano: 2020-02-04KÖSTER Univerzalno čistilo

Čistilno sredstvo brez topil za bitumen in epoksidne smole
Lastnosti
KÖSTER Univerzalno čistilo raztaplja in odstranjuje mehke in rahlo
suhe bitumenske materiale in epoksidne smole. 

Področje uporabe
Namenjen čiščenju orodja in strojev, ki so se umazali z bitumenskim ali
epoksidnim materialom. 

Vgradnja
Orodje in stroje je potrebno takoj po končanem delu očistiti s KÖSTER
Univerzalnim čistilom. 

Pri čiščenju močno zapacanega orodja in delov se priporoča uporaba
krtače ali krpe. Pustite KÖSTER Univerzalno čistilo, da deluje na
površini, saj bo tako čiščenje lažje. Umazane dele in orodje lahko tudi
namočite v KÖSTER Univerzalno čistilo. Tako se bodo zapacani deli
zmehčali, čiščenje pa bo enostavnejše. 

Pakiranje
X 910 010 10 l kanister

Shranjevanje
Shranjujte v originalni embalaži.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja najmanj 2 leti. 

Sorodni izdelki
KÖSTER LF-BM Št. art.  CT 160
KÖSTER EM-VS Št. art.  CT 210 008
KÖSTER VAP 2000 (brez HOS) Št. art.  CT 230
KÖSTER LF-VL Št. art.  CT 271
KÖSTER CMC Št. art.  CT 280 005
KÖSTER Corrosion Protection Št. art.  CT 283 006
KÖSTER Bridge Coat Št. art.  CT 284
KÖSTER KB-Pox lepilo Št. art.  J 120 005
KÖSTER CFR 1 Št. art.  W 220 023
KÖSTER KBE-tekoča folija Št. art.  W 245
KÖSTER Deuxan 2K Št. art.  W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Št. art.  W 256 032
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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