TEC7 CLEANER

Universal rengjører,
avfetter og fugeglatter
–– Kan brukes på de fleste
overflater - skader ikke
lakk, plast, syntetiske
materialer eller glass
–– Oksiderer ikke ved kontakt
med lettmetaller
–– Fordamper og etterlater
ingen oljefilm
–– Aerosol kan benyttes i
alle retninger, 360˚
–– Ideell til glatting og
finish av limkanter,
skjøter og fuger
–– Fjerner uherdet
fugemasse og byggskum

PRODUKTINFORMASJON | TEC7 CLEANER

side 2 av 2

EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og
fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel.
Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke
inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler,
den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer
eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger,
360˚, og TEC7 CLEANER fordamper fra underlaget
og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7
CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat
ved liming og fuging på synlige overflater.

Lukt: Svak løsemiddellukt
Dynamisk viskositet ved 20 °C: Flytende
Farge: Klar
Flammepunkt: 27 °C
Kokepunkt: 138 °C - 175 °C
Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt
Spontant tenning: 208 °C
Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

500 ml aerosol

T683041

1804231

9511411

24021867

BRUKSOMRÅDER

DOKUMENTASJON

TEC7 CLEANER er det beste alternativet til fjerning
av petroleumsbasert forurensing fra harde og jevne
flater. På porøse underlag og naturstein anbefales
HP CLEAN. Bruk MULTICLEAN til fjerning av
organisk/naturlig forurensing som f.eks. matrester,
steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk,
naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m.

BASTA, A20 sjekkliste

TEC7 CLEANER kan brukes på de fleste overflater og
skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller
glass. Den oksiderer heller ikke ved kontakt med
lettmetaller og godt egnet til bruk på jernholdige og
ikke jernholdige metaller, verkstedsutstyr, verktøy
og maskiner. TEC7 CLEANER kan brukes til generell
avfetting og rengjøring av alle slags overflater,
og spesielt før liming, fuging eller maling. TEC7
CLEANER fjerner uherdet fugemasse (f.eks. TEC7,
ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX og X-TACK) og
byggskum. I tillegg fjerner den fersk oljemaling, lim
og limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje,
oljeflekker på beleggingsstein/skifer, tjære, stearin,
skismøring, kvae etc. TEC7 CLEANER er også ideell
til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger (av
f.eks. TEC7, ROOF, XEALPRO og TRANS7 CLEAR/INOX).

Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no

BRUKSANVISNING
1. TEC7 CLEANER aerosol kan benyttes
i alle retninger, 360˚
2. Test eventuelt underlagets fargefasthet
på lite synlig område først
3. Spray TEC7 CLEANER på overflaten som skal
limes/fuges, vent noen sekunder og gni overflaten
ren og tørr med en ren mikrofiberduk
4. Om nødvendig gjenta behandlingen
5. La TEC7 CLEANER fordampe helt
før limet/fugemassen påføres
6. Ved glatting av fuger, spray TEC7 CLEANER på et
fugeglattingsverktøy eller direkte på fugen innen
2-3 minutter og glatt fugen. Det anbefales å kun
spraye et tynt lag TEC7 CLEANER direkte på fuger
for glatting, da overdosering vil kunne medføre at
fugen løses opp. Ved glatting av fuger på porøse
overflater anbefaler vi å bruke HP CLEAN
7. Ved fjerning av uherdet fugemasse/
byggskum, bruk TEC7 CLEANER i små
doser på en spatel for å unngå flekker

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger.
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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