TECHNICAL DATA REPORT

Verdunningsmiddel voor coatings







Niet giftig middel voor het verdunnen van coatings zoals ANTIRUST 2.
Tevens een uitstekende ontvetter voor gereedschap en motoronderdelen.
Dankzij een hoog oplossend vermogen ontbindt PRESTO-75 vetten en oliën.
Een veilige vervanger van trichloorethyleen.
Een universele verdunner voor verven en harsen.
Droogt zeer snel na gebruik als ontvetter.



Laat na verdamping geen residu achter.

WAAR TE GEBRUIKEN

OPMERKING

Te gebruiken als ontvetter voor gereedschap en

Presto 75 is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontste-

motoronderdelen.

kingsbronnen. Niet roken. Zorg voor een goede ventilatie.
Draag rubberen handschoenen om langdurig contact met de

GEBRUIKSAANWIJZING

huid te vermijden. Voor verdere gegevens raadpleeg ons

Bij gebruik als verdunner:

Veiligheidsinformatieblad.

Vermeng de coating met 5 tot 10% Presto 75. Volg de
instructies zoals vermeld op het etiket van de coating.
Bij gebruik in een dompelbad:
De te ontvetten stukken gedurende enkele minuten
onderdompelen, indien nodig de werking versnellen met een
kwast.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Type: een niet giftig verdunningsmiddel voor coatings
en ontvettingsmiddel voor gereedschap of motoronderdelen
Kleur: heldere kleurloze vloeistof
Geur: typisch
Dichtheid: ± 1,06 g/cm³
Vlampunt: ± 90°C.
Bovengenoemde waarden gelden niet als

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0309-0909

productspecificaties.
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