PVC CLEANER
Ficha N° ACSIT0128-16.04

AGENTE DE LIMPEZA PVC FLAGON

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO
O PVC CLEANER é um solvente pronto a usar, adequado para a limpeza superficial das membranas em cloreto de
polivinilo Flagon PVC.
O PVC CLEANER deve ser considerado como um ativador de soldadura, por isso não deve ser utilizado para a lavagem
superficial das membranas de Flagon PVC instaladas há muito tempo, sobre a qual foi depositada uma camada de
sujidade. Deve ser utilizado após lavagem da membrana, com detergentes neutros adequados, para reativar a sua
soldabilidade.

MÉTODO DE APLICAÇÃO
O PVC CLEANER é aplicado com um pano, limpando rapidamente e sem parar a superfície da membrana de Flagon
PVC. Antes de proceder às operações de soldadura, deve aguardar a evaporação completa do produto. Não deve insistir
excessivamente localmente com a aplicação do PVC Cleaner, de modo a evitar qualquer dano na membrana de PVC.

PROPRIEDADES
 Adequado para ativar a soldabilidade das membranas de Flagon PVC.

ADVERTÊNCIAS
 O PVC Cleaner é altamente inflamável tanto em estado líquido como em estado de vapor. Evitar o contato com o
calor, chamas ou outras fontes de ignição, manter afastado do fogo. (Ver ficha de dados de segurança)
 O PVC Cleaner não pode ser utilizado em contacto com os painéis de poliestireno.
 Respeitar as instruções, indicações e disposições indicadas no rótulo e na ficha de dados de segurança do produto.
 Não utilizar para lavagem superficial extensiva, mas como ativador"

CARACTERÍSTICAS
Consulte a ficha de dados de segurança

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAGEM

Condições de armazenamento

Armazenar em local seco e bem ventilado

Embalagem

Lata de 3 litros

NOTAS
Para obter mais informações, solicite a ficha de segurança.
Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001
(Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio , em qualquer das
suas características, e inclusive, parar a sua produção.
Flag SpA reserva o direito , em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como
resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.
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