rensemiddel

7250 epoxy remover
Til afrensning af overskydende epoxy
eller epoxy fugeslør

• Meget effektiv
• Opløser hærdet epoxy fugeslør
• Gør afvaskningen lettere
• Til rengøring af værktøj
7250 epoxy remover er et koncentreret rengøringsmiddel til at
fjerne fugeslør og rester af epoxy på keramiske fliser, natursten
m.m. der er hærdet på overfladen. Større rester af epoxy skal
først opvarmes med luftvarmepistol og fjernes mekanisk, og kan
efterfølgende rengøres med 7250 epoxy remover.
7250 epoxy remover leveres i 0,5 liter flaske.
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Anvendelsesområde
✔
■ Keramiske fliser
■ Mosaik
✔
✔
■ Ikke sugende natursten
som granit, skifer, marmor

✔
■ Rengøring af værktøj
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Produktbeskrivelse

Arbejdshygiejniske forhold

Afrensningsmiddel, der indeholder benzylalkohol.

PR. Nr. 4247677

Tekniske data

Undgå indånding af tåge/damp. Sørg for god udluftning.
Kan virke irriterende for øjne.
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Anbefalet arbejdstemperatur:
Forbrug:

10-25°C

Ca. 50-100 ml/m² pr. arbejdsgang ufortyndet

Emballage
0,5 liter plastikflaske.

			

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt. Holdbarhed: 3 år i ubrudt
emballage.

Anvendelsesområde
Kan anvendes på alle keramiske fliser, natursten, marmor
m.m.

Udførelse

Salg
mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og
fliseforretninger overalt i landet.

Koncentreret 7250 epoxy remover fordeles jævnt med en
pensel eller rulle på den overflade, som skal rengøres.
Afhængig af hærdegraden af fugesløret, skal 7250 epoxy
remover have lov til at virke i 3-6 timer. Når fugesløret er
blevet opblødt, hældes varmt vand tilsat 7120 ceramic cleaner i forholdet 1:10 ud på overfladen, og der skures med en
skurepad. Derefter skylles efter med rigeligt vand.

Rengøring af værktøj
Straks efter brug kan værktøjet rengøres med koncentreret 7250 epoxy remover. Herefter skylles med vand.
Behandlingen kan gentages om nødvendigt.

Bortskaffelse
Anvendt skyllevand og produktrester indsamles. Rester af
epoxy remover i vandspande skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for farligt affald
- se sikkerhedsdatablad.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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