BUTYLACETATE
PRODUCTOMSCHRIJVING
BUTYLACETATE is een krachtig en zeer effectief oplosmiddel om NITOCOAT-resten van gebruikt gereedschap, zoals (HVLP)
spuitapparatuur te verwijderen.
TOEPASSING
BUTYLACETATE wordt toegepast voor het verwijderen van vele soorten verontreinigingen op diverse ondergronden, het heeft een
ontvettende en oplossende werking. Uitstekend geschikt als voorreiniger voor aanbrengen van b.v. NITOCOAT en vele andere coatings
en verven, ook geschikt voor het verwijderen van “overspray”, om latexverven op te lossen en gereedschappen te reinigen.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Verwijdert snel en eenvoudig vettigheid
Op verschillende ondergronden te gebruiken
Geen aardolie product
Geschikt als reiniger voor applicatiemiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		
Smeltpunt:		
Kookpunt:		
Vorm: 		
Ontstekingstemperatuur:

Kleurloos
Zuurtjesachtige ester geur
Ca. 0,88 kg/liter
Niet van toepassing.
Butylacetaat
24oC
-78oC
126oC
Vloeibaar
>300oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
BUTYLACETATE kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnengebruik de ruimte zeer goed ventileren.
GEBRUIKSAANWIJZING
BUTYLACETATE aanbrengen met een zachte borstel of doek. Bij hardnekkige vervuiling doorhalen met en witte non-woven nylon pad.
Direct aansluitend ondergrond afnemen en droogmaken met een schone doek. Indien noodzakelijk behandeling herhalen.
VERPAKKING
5 l en 10 l.

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond, werkzaamheden en de aard en de mate van vervuiling.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele, ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Op een koele droge plaats opslaan, verwijdert houden van
direct zonlicht en onstekingsbronnen, opslag in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen en veiligheidsbril en gebruik een gasmasker met bruin filterpatroon (organische dampen)
bij gebruik in een slechte geventileerde ruimte. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Ontvlambare vloeistof en damp.

GHS07

GHS02

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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