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TEKNISK DATABLAD

Safety Clean
ET SIKKERT, HURTIGT OG MULTIFUNKTIONELT OPLØSNINGSMIDDEL

Efterlader ingen oliefilm.

Sikker, grundig og hurtig affedtning og rengøring.

Kan anvendes på malede overflader, vinyl, glas, gummiformica og plastik.

Hurtigttørrende.

Meget økonomisk.

Fjerner klæbestoffer, fugemasser, olie, fedt, silikone, voks, tjære, paraffin, 
tryksværte.

Anbefales til brug sammen med alle NOVATIOs klæbere og fugemasser.

Produkt [SSO]

Karakteristika

Safety Clean er et sikkert og hurtigt multifunktionelt 
opløsningsmiddel/affedtningsprodukt, som ikke efterlader en 
oliefilm.
Safety Clean er et 100 % alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel.
Safety Clean er sikker at anvende på de fleste plastikmaterialer samt 
på malede overflader, vinyl og glas.
 
 
 
 

Anvendelsesomrader

• affedtning og rengøring af mekaniske dele, motor, bremser, 
suspension

• fjernelse af klistermærker, rester fra afdækningstape
• fjernelse af tidligere fedtlag inden gensmøring, f.eks. dørhængsler
• affedtning og rengøring af alle flader inden brug
AUTOMOBILOMRÅDET
• fjernelse af striber efter pyntelister og kofangere uden 

ødelæggelser
• fjernelse af tjære og andre coating-pletter fra både karrosseri og 

plastikdele
• fjernelse af fedt og olie fra sædebetræk

Emballage

Safety Clean - spraydåse 500ml 683001375

Safety Clean - dunk 5L 683005375

Safety Clean - dunk 25L 683025375

Tekniske info

• Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
• Damptryk/20°C hPa: 4,6.
• Relativ massefylde//20°C: 0,75.
• Fysisk form//20°C: flydende.
• Brændbarhed °C: 24.
• Selvantændelse °C: 200.
• Vandopløselighed: ikke opløselig.
• Duft: karakteristisk.
• Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
• Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
• VOS indhold %: 100.
• VOS indhold g/l: 710.
• Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Specifik teknisk information til hver enkelt pakke: 

se venligst sikkerhedsdatabladet.
• Skyl altid den rengjorte overflade med vand.
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Anvendelse

Always rinse the cleaned surface with water.

INDUSTRI
• hurtig og sikker affedtning af alle metaller; danner ikke et oxidlag 

med letmetaller
• fjernelse af rester fra kontaktlim på formica i køkken- og 

møbelproduktion
• rengøring af gummivalser i printere


