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Glasrens

Beskrivelse: GF-154 fjerner effektivt snavs og fedt uden brug af vand. Anvendes på alle overflader af glas, plast, formica, vinyl,
akryl, laminat, lakeret metal, forkromede dele m.m. Malede overflader kan renses med GF-154 inden ny maling påføres, desuden
kan GF-154 anvendes som stofrens på tæpper, bilindtræk m.m. og med fordel på lygter, lamper og lysstofrør.
Ved rengøring forøges lysmængden!
Bemærk: GF-154’s effektive renseevne kan påvirke visse antistatiske og antireflex belægninger. Test anbefales.
Egenskaber:
• fjerner fedt, snavs og trafikfilm
• efterlader ingen hinde
• giver perfekt resultat
• til kabinetter, laminater, vinduer, spejle og til TV- og EDB-skærme
• anvendes uden vand
• minimalt forbrug
• let at polere
• hurtig at bruge
• ikke brandbar
Anvendelse: GF-154 sprayes på i et tyndt lag. Vent et kort øjeblik, til skummet har lagt sig - polér efter.
GF-154 efterlader en blank, ren overflade uden hinde eller sæbefilm.
Tekniske data:
Varenummer/forpakning:
Vægt:
Farve:
Drivmiddel:
Base:
Flammepunkt (Konc):
Vægtfylde v/20°C:
Vandopløselighed:
VOC:

07365 500 ml. spray, 8032 5L, 8038 200L
444 g, 4,5 kg, 178 kg
Hvid skum Klar væske Klar væske
Propan/ Butan
Tensider
> 100° C
0,85 g/ cm3 0,93 g/cm² 0,93 g/cm²
Opløselig Opløselig Opløselig
305 g/l 295 g/l 295 g/l

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:
For spray gælder: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af
erhvervsmæssige brugere.
For dunk gælder: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af
erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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