
P7063 Cleaner er et eff ek  vt rengøringsmiddel  l de fl este materialer som f.eks metal, glas, gummi 
og de fl este plast og malede overfl ader inden limning, tætning, foliering m.m. E  erlader ingen 
hinde eller rester, der kan ødelægge vedhæ  ningen. Giver en korrekt balance mellem neutralise-
rende ioner på overfl ader og materialer, der skal limes, hvilket s  mulerer vedhæ  ning.
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CLEANER - UNIVERSAL 

EGENSKABER
• Rengør eff ek  vt alle fl ader som skal limes.
• E  erlader ingen rester der kan ødelægge vedhæ  ningen.
• Forbereder overfl aden som en primer i  . vedhæ  ning.
• Øger alle anaerobe produkters vedhæ  ning.
• Forhindrer dåRlig fugtning og absorbering af hur  glim
     med lav viskositet ved limning af porøse materialer.

FJERNER
• Olie.
• Fedt.
• Skærevæsker.
• Snavs.
• Andre urenheder.

RENGØRING AF
• Metal.
• Gummi.
• Glas.
• Plast.
• Lakerede overfl ader. 

MILJØ & SIKKERHED
P7063 indeholder brandfarlige opløsningsmidler. 
Forsig  ghed skal udvises samt undgåelse af åbenild og andre 
antændelseskilder. 
Yderligere informa  on se sikkerhedsdatabladet.

EMBALLAGE
P7063 Ac  vator 400 ml aerosol.

P7063P7063

PRODUKTINFORMATIONPRODUKTINFORMATION

Teknologi
Kemitype
Opløsningsmiddel
Farve
Tørre  d

Rengøringsmiddel
Etanolblandning
n-Heptan
Transparent
10 sekunder

TEKNISK INFORMATION

Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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