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Erstatter: 2014-07-25

Dato: 2017-01-12

Limfjerner
Limfjerner er et rengøringsmiddel til at
fjerne gamle limrester, kontaktlim eller
lignende. Kan fortyndes med vand for
en mildere konsistens.
NB! Kontrollér altid materialets
farve-ægthed inden påføring.

TEKNISKE DATA
Produkttype: Opløsningsmiddelbaseret
Konsistens: Tyndtflydende
Farve: Klar
Opløsningsmiddel: Isopropanol, acetone, etanol
Vægtfylde: Ca. 800 kg/m³
Flammepunkt: +23 °C
Arbejdstemperatur: +15 °C - +30 °C
Værktøj: Rene klude, børste eller lignende

BRUGSANVISNING
Limfjerner skal bruges koncentreret til at fjerne
hærdede limrester. Påfør Limfjerner på det ønskede
sted og lad det virke i nogle minutter før der
gnides/skrubbes til limresterne har løsnet sig. Det kan
være at et skrabe værktøj skal benyttes. To påføringer
kan være nødvendigt alt efter hærdet mængde. Efter
fjernelse af limresterne rengøres der med rent vand.
NB! Hvis Limfjerner sidder for længe kan det påvirke
overfladen på følsomme materialer. Det er altid en god
ide at løbende kontrollere misfarvning. Prøve anbefales
altid. Limfjerner kan fortyndes hvis der skulle være
usikkerhed om afsmitning på materialet.
Blandingsforhold kan være 1-2 dele Limfjerner med
10 dele vand.
EMBALLAGE
1 liter
HOLDBARHED OG OPBEVARING
12 mdr. i tæt, lukket emballage. Køligt, men ikke under
5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende
regler og love.
SIKKERHED & MILJØ
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr
som fx handsker, briller m.m.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for
produktet på www.casco.dk.
BEMÆRK
Følg de relevante produktdatablade ved brug af
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at
producenten kontaktes for yderligere information.
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.
Se venligst det landespecifikke datablad.
Denne produktinformation erstatter alle tidligere
udgaver.
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Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring.
Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at
finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger
uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en
problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig
kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk

