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Product
Perfect Line Thinner A is een hoogwaardige thinner die bestaat uit zuivere aromaten en ketonen. Dit
product is toepasbaar in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, waarin hoge eisen worden
gesteld aan het reinigen van spuitpistolen. Uitsluitend voor het reinigen van oplosmiddelhoudende
laksoorten op synthetische-, epoxy-, acrylaat-, polyester- en nitrocellulose basis.

Artikelnummer(s)
PL.THA.25 (= 25L kan)

Fysische en chemische producteigenschappen
Verpakking
Verschijningsvorm
Kleur
Vlampunt
Dichtheid
VOS-waarde
Houdbaarheid

:
:
:
:
:
:
:

25L
Vloeibaar
Transparant
< 23°C
0,83 kg/liter
830 g/liter
Maximaal 3 jaar mits de verpakking is gesloten.

Verwerkingsmethode
De thinner kan op de volgende manieren worden gebruikt:
Dompelen
Het te reinigen object gedurende enige tijd onderdompelen in een bak met thinner, zodat de thinner de
tijd heeft om de lakken op te lossen.
Vernevelen
Een spuitpistoolbeker vullen met thinner en vervolgens het object benevelen.
Borstelen
Met behulp van bijv. een kwast het object bevochtigen met thinner. Voordeel hierbij is dat door te
kwasten/borstelen er ook een mechanische (snellere) reiniging plaatsvindt.
Poetsen
Een zachte poetsdoek overvloedig bevochtigen met thinner en hiermee het object schoonpoetsen.
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Advies
Adviseerbaar is om de objecten bijvoorbeeld droog te wrijven met een doek, totdat de thinner is
verdampt. Draag altijd zorg voor afdoende afzuiging.

Disclaimer
Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt
wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld
en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of
invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze
gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook
waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen.
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