
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Teknisk  Datablad nr. 0548-DK 
FORTYNDER 

 
 
 
 
 

00699 - HYDROCLEANER 
 
 
 
 
 
 
 

Klar til brug Brug rene kklude eller aftørringspapir 
 
 
 
 

BESKRIVELSE 
Vandbaseret affedtnings- og rensemiddel med antistatisk virkning. 

 
ANVENDELSESOMRÅDE 
Til fjernelse af forureninger og silikonerester på overflader klargjort til lakering. Virker antistatisk. Egnet til afrens- 
rensning af mindre metalliske overflader. Til rengøring af større metalliske overflader anbefales 00695 SILICONE 
REMOVER LANG.  
Særligt til anvendelse inden påføring af Hydrofan basislak.  

 
EGENSKABER 
· Vandbaseret. 
· Udmærket renseevne. 
· Gode antistatiske evner (mindsker antal af støvindkapslinger). 
· Angriber ikke 1K materialer. 
· Tidsbesparende, hurtig afluftning (undgå brug ved høje temperaturer). 
· Fjerner harpiksrester. 
· Ikke egnet til fjernelse af fedt, hulrumsforsegling, tjære mv. 
· For at fjerne disse rester anvendes 00695 SILICONE REMOVER LANG. 

 
UNDERGRUNDSFORBEHANDLING 
Undergrunden skal være lklargjort til lakering. 

 
FORARBEJDNING 
Brug rene lklude eller industripapir: 
· Anvend forstøversprøjte til påføring. 
· Tør overfladen af med egnet tør, ren klud eller papir, inden produktet fordamper. Silikonefjerner må aldrig 

tørre ind under aftørringen. 
 

DIR 2004/42/CE:   Klargøring og rengøring IIB/a - VOC i færdig blanding 200 g/l 
VOC tallet i færdig blanding er max. 160 g/l 

 
OVERLAKERINGER 
Alle produkter fra Lechlers auto refinish program kan bruges. 
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Produktet forhandles i DK  af: Baden-Jensen A/S, Ballerup 44 66 68 00 / Kolding 75 50 21 88. 
Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger. 

 
Oplysningerne i dette datablad er resultatet af omhyggeligt udførte tests afgivet i god tro og ud fra den viden, vi har i dag. Oplysningerne 
skal betragtes som ren information. Producenten giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for reklamationer. Det er op til anvenderen 
selv at teste produktets egnethed til bestemte opgaver inden brug. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG. 
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