
Beskrivelse:

Anbefalt bruk:

Tilgjengelighet :

HEMPEL’S ALU-PROTECT 67132 er et silikonfritt oljeprodukt.

Brukes til å rengjøre og beskytte aluminiumsmaster, bommer samt rigger og beslag av stål og rustfritt 
stål.
Trenger inn i vaiere og under beslag, og gir langvarig beskyttelse.

Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

Fargenumre/Colours:

VOC-innhold:
Spesifikkvekt:
Flammepunkt:

-

00000/ Transparent
182 °C [359.6 °F]
0.9 kg/liter [7.1 pund / US gallon]
0 g/l [0 pund / US gallon]

PÅFØRINGSDATA:

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje,
konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

Side: 1/1Utgitt dato: Juli 2016

FORBEHANDLING: Rengjør med HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 eller HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 etterfulgt av 
spyling med ferskvann. La overflaten tørke.

PÅFØRINGSBETINGELSER : Må ikke eksponeres for frost. Må ikke påføres i sterkt sollys, på varme overflater eller under fuktige 
forhold.

Anmerkninger:

PÅFØRING AV PRODUKTET: Påfør rikelig av produktet med en ren, myk klut for at oljen skal trenge inn under beslagdeler, i 
ledninger og lignende. Etter tørking poleres overflaten med rene, myke kluter. I tilfelle en oksidert eller 
forurenset overflate poleres det med HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 før påføring av produktet.

HEMPEL'S ALU-PROTECT 67132Merk:

UTGITT AV: HEMPEL A/S 6713200000

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer til produktdatabladene” som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på 
laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig
for.
Produktene leveres og all  teknisk assstanse skjer i henhold til HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre 
forpliktelser eller  ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato
                                   

-

Produktdata
HEMPEL'S ALU-PROTECT 67132


