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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Tel: +358 201 980 610 tekninentuki@soudal.fi www.soudal.fi

Tekniset tiedot
Perusaine Seos, joka perustuu matalalla kiehuviin 

liuottimiin
Olomuoto Nestemäinen
Tiheys Ca. 0,85 g/ml
Viskositeetti (Brookfield) 1 mPa.s
Liukoisuus veteen Ei liukene
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 97 %
Käyttölämpötila 5 °C → 30 °C
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Adhesive Remover on läpinäkyvä liuotinseos, 
joka soveltuu tuoreiden liimatahrojen poistoon 
sekä metallipintojen puhdistukseen ja 
rasvanpoistoon.

Ominaisuudet
 Poistaa tuoreet liimatahrat
 Puhdistaa ja poistaa rasvan
 Ei jätä jäämiä
 Fast drying
 Helposti syttyvää
 Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa 

asennossa (360°)

Käyttökohteet
 Läpinäkyvä liuotinseos, joka soveltuu 

tuoreiden liimatahrojen poistamiseen ja 
puhdistaa siveltimet, kittiiveitset ja 
liimalastat.

 Poistaa kovettuneen ylimääräisen 
kontaktiliiman.

 Tehokas metallipintojen puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine. Soveltuu myös pintojen 
esikäsittelyyn tiivistys- tai liima-aineille.

 Ei sovellu polystyreenille ja pleksilasille.

Pakkaus
Väri: läpinäkyvä
Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys
3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa 
kuivassa ja viileässä ympäristössä +5°C - 
+25°C lämpötilassa.

Käyttötapa
Käyttötapa: Ravista pakkaus hyvin ennen 
käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä. Levitä 
tarpeen mukaan. Hiero levittämisen jälkeen 
pinta kuivaksi puhtaalla pyyhkeellä. Hiero aina 
yhteen suuntaan.
 Testaa etukäteen mahdolliset haitalliset 
vaikutustet pinnoille.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Huomioitavaa
 Mahdollisten muovien ja maalien laajan 

valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden 
välttämiseksi suositellaan alustavaa 
yhteensopivuustestiä.

Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, 
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.


