Liquid 1
REINIGINGS- EN ONTVETTINGSMIDDEL

VOORDELEN
- Niet agressieve reiniger
- Geschikt voor gereedschappen
- Verwijdering verse bitumineuze dakkitten
PRODUCT
Bostik Liquid 1 is een reinigingsmiddel voor het
schoonmaken van oppervlakken en gereedschappen, met
name voor het verwijderen van verse primer-, kit- en
lijmresten c.q. verontreinigingen.
TOEPASSINGEN
- Verwijdering van verse primer- en lijmresten bij
gevelplaten.
- Verwijdering van verse bitumineuze dakkit (zoals Bostik
Elastoroof).
EIGENSCHAPPEN
Niet-agressieve reiniger, die de voorzijde van de
gevelpanelen normaal gesproken niet aantast.
VERWERKING
Met behulp van een schone, kleurstofvrije doek, gedrenkt in
Liquid 1, wrijft men de oppervlakken stevig af. Wanneer het
oppervlak sterk verontreinigd is, dit nogmaals herhalen. N.
B.: Test vooraf op kleine schaal of de ondergronden niet
worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Liquid
1. Met name kunststoffen en lakken kunnen gevoelig zijn
voor aantasting. Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot
+30°C.
Droogtijd: Geadviseerd wordt om 10 minuten droogtijd aan
te houden.
OPSLAG EN STABILITEIT
Liquid 1 is 12 maanden houdbaar in originele ongeopende
verpakking onder droge omstandigheden bij een
temperatuur tussen +5°C en +30°C.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische Kenmerken
Soortelijke massa

ca. 0,7 g/ml

Vlampunt

ca. 27°C

Kookpunt

ca. 143°C

Ontstekingstemperatuur

265°C

Artikelnummer

30025380

EAN code

8713572029530

Kleur

transparant

Verpakking

1 L blik

Verpakt per

6
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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