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1. ALGEMENE BESCHRIJVING
Verwijdert etiketten.
Mengsel gebaseerd op natuurlijke terpenen, vrij van CFC’s en HCFC’s.
2. KENMERKEN
• Label Off is een oplosmiddel special ontworpen voor het verwijderen van zelfklevende
papieren etiketten. Label Off dringt door het papier heen en lost de onderliggende lijmlaag
op . De meeste papieren etiketten kunnen 2 minuten na de behandeling, in één beweging
worden verwijderd, zonder beschadiging van de onderlaag.
• Label Off werkt gedurende 15 minuten. Daardoor kunnen meerdere etiketten tegelijk
worden behandeld. Het oplosmiddel verdampt zonder sporen na te laten.
3. TOEPASSINGEN
Label Off kan worden gebruikt op: metalen, de meeste kunststoffen, glas en verwijdert zelfs
etiketten van delicaat karton en papier zonder sporen na te laten (instructies opvolgen).
Label Off verwijdert::
• Adres- en productie- etiketten van vaten, emmers en kartonnen dozen.
• Identificatie etiketten op stapelrekken, lades en warenhuis containers.
• Etiketten op wisselstukken en gereedschappen
• Labo etiketten op flessen en monsters
• Resten van lijm en etiketten om etiketteer machines
Label Off werkt uitstekend voor het oplossen van verschillende kleverige substanties. Het is
ideaal voor het verwijderen van teer, harsen en kauwgom. Ook lijmresten, na het verwijderen
van etiketten, kunnen worden opgelost en verwijderd.
4. INSTRUCTIES
• Breng Label Off rijkelijk aan. De meeste etiketten kunnen na 2 minuten worden verwijderd.
Bij moeilijk te verwijderen etiketten, 15 minuten laten inwerken. Indien er na het verwijderen
van het etiket nog lijmresten op het oppervlak achterblijven: Label Off op een doek spuiten
en de lijmresten afwrijven.
• Indien Label Off wordt gebruikt op een kunststof ondergrond, vooraf een test uitvoeren i.v.m.
de bestendigheid. Label Off is niet geschikt voor het gebruik op polystyreen of policarbonaat.
• Voor kleine etiketten raden we de Label Off Super aan. Deze is uitgerust met een
doseerborstel.
• Label Off is een krachtige ontvetter. Indien gebruikt in grote hoeveelheden dienen
beschermende handschoenen gedragen te worden om huidirritatie te voorkomen.. De
werkplaats moet steeds goed geventileerd zijn. Als een spuitbus is Label Off licht
ontvlambaar. Machines en werkomgeving moeten in overeenstemming zijn uitgerust.
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• Voor alle CRC producten is een veiligheidsdatablad (MSDS) volgens EU-richtlijn 91/155
EEC en amendementen, verkrijgbaar.
5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Geur
: sinaasappel
Dichtheid @ 20°C
Aerosol
: 0,74
Bulk
: 0,83
Vlampunt
Aeorsol
: < 0°C
Bulk
: 46°C
Verdampingssnelheid (ether = 1)
: 94
6. VERPAKKING
Aerosol
: 12 x 200 ml
Bulk
: 1 Lt, 5 Lt
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille
van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke
gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.
Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.
Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit
gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.
Versie
Datum

: 20810 1 1003 0
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