TEHNIČNI LIST

MITOSOL S50
razredčilo in čistilo
OPIS

MITOSOL S50 je razredčilo in čistilo za redčenje predpremaza Parketolit PR50, čiščenje
površin pred lepljenjem in čiščenje orodja po lepljenju.

PODROČJA
UPORABE

Za odstranjevanje maščob, prahu in ostalih nečistoč s kovinskih in plastičnih površin.
Uporablja se tudi za redčenje predpremaza Parketolit PR50.

LASTNOSTI

 brezbarven
 popolnoma odstranjuje nečistoče, tudi ločilna sredstva s površin umetnih mas
 učinkovito mehča utrjena reakcijska lepila

RAZVRSTITEV MED
NEVARNE SNOVI

Proizvod je uvrščen med nevarne snovi (glej varnostni list)

NAČIN UPORABE

Čiščenje površin pred lepljenjem:
Kovinske površine in površine umetnih mas pobrišemo s papirjem ali krpo namočeno s
čistilom Mitosol S50.
Odstranjevanje reakcijskih lepil:
Utrjena reakcijska lepila so kemijsko zelo obstojna, zato je orodje (mešala, nanašalne
lopatice) in ostanke lepila s površin temu primerno težko očistiti.
Čiščenje je najbolj učinkovito dokler je lepilo še sveže, oz. neutrjeno.
 Neutrjeno lepilo mehansko odstranimo s suho krpo ali papirjem, nato obrišemo s
krpo namočeno s čistilom Mitosol S50
 Utrjeno lepilo lahko odstranimo po več urni izpostavljenosti čistilu
Pred uporabo čistila Mitosol S50, svetujemo preizkus odpornosti površine.
Za zaščito rok svetujemo uporabo gumenih ali polietilenskih rokavic.

EMBALAŽA

5L kovinska vedra

SKLADIŠČENJE

Izdelek hranimo v dobro zaprti originalni embalaži pri temperaturi med +5 °C in +25°C.
Ob pravilnem skladiščenju je rok trajanja izdelka najmanj 3 leta.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih
izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstanto kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna
služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus
ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo
vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija
T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran
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