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CA-Odstraňovač

rozpustí a odstráni všetky typy kyanoakrylátových lepidiel

WEICON CA-Odstraňovač rozpustí a odstráni všetky typy 
kyanoakrylátových lepidiel.

Odstraňovač je vhodný na čistenie kovových častí, nástrojov a 
mnohých rôznych povrchov, ktoré prišli do styku s kyanoakrylátovými 
lepidlami.

Po niekoľkých minútach pôsobenia je možné uvoľnené lepidlo 
odstrániť utretím handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. V prípade 
silného znečistenia je potrebné tento postup opakovať.

CA-Odstraňovač môže poškodiť niektoré plasty, nátery a citlivé 
povrchy. Kompatibilita materiálov by sa mala vopred vyskúšať na 
nenápadnom mieste. 

Na rozdiel od bežných rozpúšťadiel nie je WEICON CA-Odstraňovač 
ľahko horľavý a má vysoký bod vzplanutia >120 °C.

Spracovanie
Na čistené miesto aplikujte CA-Odstraňovač. Po niekoľkých minútach 
pôsobenia je možné uvoľnené lepidlo odstrániť utretím handričkou, 
ktorá nepúšťa vlákna. Pri väčšom znečistení je potrebné postup 
opakovať. 

Skladovanie
Skladujte pevne uzatvorené v originálnom balení. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením. Teplota skladovania nesmie prekročiť 
+50 °C. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne, 
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a 
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných 
údajov.

Dostupné veľkosti balenia
12470012 CA-Odstraňovač, 12 ml
12470030 CA-Odstraňovač, 30 ml

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. 
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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Technické údaje

Farba bezfarebná

> 120 oC

3 - 10 mPa·s

6 mesiacov

1,2 g/cm3

Bod vzplanutia

Viskozita

Doba skladovania

Hustota zmesi


