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Blåtind Aceton
Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Aceton er en solvent med ekstremt gode
avfettende egenskaper. Aceton er meget flyktig og fordamper lett. Gir raskt en tørr og fettfri overflate
før eventuell lakkering eller annen overflatebehandling.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Aceton brukes som tynner til enkelte lakk og limtyper. Til vask og avfetting av plast og metallflater før
lakkering. Til rengjøring og tynning av polyester i glassfiber industrien. Utmerket som flekkfjerning av
oljeprodukter, lim og klistremerker. Effektiv til avfetting før reparasjon av glassfiber båter.

Brukerveiledning og dosering

Brukes normalt i konsentrert form, men er blandbar med vann. Egner seg godt til fjerning av søl eller
av lim før herding. F.eks. 2 komponent epoxylim eller superlim. Til båt, effektiv avfetting på glassfiber
skrog før påføring av primer eller nytt bunnstoff. Bør også brukes som fettfjerning før reparasjon og
skader over og under vannlinjen på glassfiberbåter. Egner seg godt som avfetting og forbehandling
før påføring av primer og bunnstoff på båt.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner
•

•
•
•
•
•

Meget god avfettingsevne
Fordamper raskt
Gir tørr og fettfri overflate
Tynner for polyester
God limoppløser
Blandbar med vann

OBS! Aceton er meget brannfarlig. Ta forholdsregler. Lagres tørt og kjølig.

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data
• Utseende / Farge
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C
• Flammepunkt oC
• Holdbarhet
• Lagringsbetingelser

Klar væske
0,791
-18 0C.
2 år
Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert

Blåtind Aceton

Artikelnummer
FT334

Artikkelnr
FF334

NOBB

EPD

55988501

F-pak
7021110120726

Tekniske data
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• Lagringsbetingelser

Artikkelnavn
Blåtind Aceton

D-pak
7021111120725

T-pak
7021112120724

Størrelse
1L

Antall
Antall per D-Pak: 9
Antall D-Pak: 60
Antall per T-Pak:540
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