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Výrobce:
VEDAG GmbH s výrobnou v: Geisfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer straße 31, D-76661 Philipsburg
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001od 1995

Výrobek:
VEDASEAL® čistidlo / ředidlo je jeden z konponetů systému VEDASEAL 1K. Slouží
k odstranění tekuté izolace VEDASEAL®1K, při čištění nástrojů použitých při aplikaci, a stejně
tak i při potřebě odstranění tekuté izolace s okolních nechtěně potřísněných ploch.
Použití je možné jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorech. Ve vnitřních prostorech je nutné
se postarat o dobré větrání. Čištění nástrojů se neprovádí v uzavřených prostorách.

Vlastnosti:
K dodání
Barva
Spotřeba

Lahve po 1,0 l
bezbarvé
V závislosti na aplikaci (využitelnosti)

Zpracování:
VEDASEAL 1K se smí naředit max. do 3% VEDASEALem® - čistidlo/ředidlo.
Čištění plechů od znečištění oleji a tuky se provádí pomocí hadrů neuvolňujících vlákna a
namočených do VEDASEAL® - čistidlo / ředidlo.
Čištění nářadí se provádí v uzavíratelných ochranných nádobách, nářadí se v nich očistí a poté
se nádoba uzavře, aby prostředek nevyprchal.

Skladování a zpracování odpadu
VEDASEAL® - čistidlo / ředidlo musí být skladován v chladu a suchu při +5°C
až +30°C. V originálním balení lze skladovat 36 měsíců.

Zpracování odpadu:
Zpracování nádob: Interseroh-Nr. 141639

Dodatečné pokyny :
VEDASEAL 1K se nesmí míchat s jinými nesystémovými materiály a nesmí se použít žádné
jiné materiály, které nejsou firmou VEDAG schváleny k použití.
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