
Loxeal Temizleyici 10 

Yapışacak yüzeyleri temizlemek ve yağdan arındırmak için formüle edilmiş anti-CFC solvent bazlı temizleyi-
cidir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :

Renk     :Şefaf
Kaynama Aralığı    :92-102°C
Suda Çözünürlük 25 °C   :Çözülmez
Alevlenme Noktası (COC/ DIN/ ISO2592) :-1°C (Yanıcı)
Buhar Basıncı 25 °C DIN 51616  :<100 mbar
Zehirlilik     :TLV 346 ppm
Yoğunluk 25 °C DIN 51757   :0.70 g/ml
Kuruma zamanı 25 °C – sn.   :60
Korozyon oluşumu    :Yok

MUHAFAZA TEDBİRLERİ

Temizleyici 10 aşırı yanıcıdır. Temizleyicinin veya buharının, çıplak 
ateşle veya yanmama özelliği olmayan herhangi bir elektrik ekipmanıyla 
temasından kaçınmak için özel tedbir gerekir. Uzatılmış veya tekrarlanan 
ciltle temastan kaçının. İyi havalandırılmış ortamlarda kullanın. Temiz-
leyicinin yanında sigara içmeyin.

SAKLAMA 

25°C’ yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda tutun. 
Bulaşmayı önlemek için, konteynırları kullanılmış ürün ile tekrar 
doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında daha fazla 
bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.

GÜVENLİK

Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin.

NOT

Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi 
amaçlıdır. Loxeal’ in kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde 
edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal üstüne alamaz. Buradaki 
ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının 
sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete 
uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya ima edilen 
bütün garantileri onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın 
sorumluluğunu kabul etmez. 
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TİPİK UYGULAMALARI

Plastik malzemeler
Yağ/Gres bulaşmış yüzeyler
Koruma kaplamalı yüzeyler
İşlem görmüş yüzeyler
Çalışılmış Yüzeyler

Temiz olmayan yada kimsi temiz olan yüzeyler yapıştırıcının 
performansını etkilerken, Pull- 10 Yapıştırıcının nihai mukavemetini 
veya kuruma hızını etkilemez.

TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANIM TALİMATLARI

1. Yüzeyleri Loxeal Temizleyici 10 ile işlemden geçirin
2. Yüzeyi hala ıslakken temiz bir havlu ile, hiçbir kalıntı 
kalmadığından emin olana
kadar silin.
3. Yüzeyler tamamen kuruyana kadar, solvent’in buharlaşmasına izin 
verin.
4. Kuruduktan sonra yapıştırıcıyı hemen uygulayın ve parçaları 
montajlayın.
Solvent bazı plastikleri ve kaplamaları etkileyebilir. Kullanmadan 
önce, bütün yüzeylerin uygunluğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.


