X8 adhesive remover is een mengsel van zorgvuldig geselecteerde, actieve oplosmiddelen waarvan het hoofdbestanddeel
gewonnen is uit citrusoliën. Bovendien bevat het een emulgerend wasmiddel en is biologisch afbreekbaar.

Geel reinigingsmiddel met citrusgeur.

X8 adhesive remover is ontwikkeld voor het oplossen van lijmresten, die achterblijven na het verwijderen van zelfklevende
produkten.
Dit produkt is vooral ontwikkeld voor gebruik op substraten die door vluchtige oplosmiddelen vaak worden aangetast tw.
pvc,ps, enz.
X8 adhesive remover lost tevens restanten vet, olie en teer volledig op.

-X8 adhesive remover met een doek, borstel of spuit aanbrengen op de schoon te maken ondergrond.
-Enkele minuten laten inwerken.
-Vervolgens overvloedig met water afspoelen.
-Messen van snijmachines behoeven niet met water afgespoeld te worden.
-Bij hardnekkige resten lijm of teer kan men de X8 adhesive remover navenant langer laten inwerken en dan eventueel met
een hogedrukspuit wegspoelen.
-X8 adhesive remover kan, afhankelijk van de toepassing, tot 10x met water worden verdund.
Let op: verdunnen vertraagt de werking.

In onverdunde vorm of bij langere inwerktijd, kan X8 adhesive remover sommige laksoorten, drukinkten en kunststoffen
aantasten.

Standaard in 1 fles van 1000cc, 5 of 10 liter verpakking.

X8 adhesive remover is volkomen veilig indien verwerkt volgens de geldende regels van de industriële hygiëne en
veiligheidsnormen.
Niet voor inwendig gebruik, buiten bereik van kinderen houden.

Bevat gemethyleerde cyclische alkenen, propyleen en een emulgerend wasmiddel.

Brandgevaarlijk
Geen open vuur, geen vonken en niet roken.
Poeder, AFFF, schuim halonen of koolzuur.

Boven 50°C damp met lucht explosief.
Boven 50°C gesloten apparatuur, ventilatie, explosievrije elektrische apparatuur, aarden.
Bij brand: tanks/vaten koel houden door spuiten met water.

Evt. duizeligheid.
Ventilatie, afzuiging of ademhalingsbescherming.
Frisse lucht, rust en zonodig arts waarschuwen.

Evt. irritatie, roodheid.
Contact vermijden, beschermende kleding, handschoenen.
Verontreinigde kleding uittrekken, met veel water uitspoelen, zonodig naar arts vervoeren.

Irritatie, roodheid.
Veiligheidsbril.
Eerst spoelen met veel water, dan zonodig naar arts vervoeren.

Buikpijn, misselijkheid.
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.
Mond laten spoelen, geen braken opwekken, bij bewustzijn water of melk te drinken geven, arts
waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren.

