TECHNICKÝ LIST
LOCTITE SUPER ATTAK ODSTRAŇOVAČ

Popis výrobku
Loctite Super Attak odstraňovač je produkt na bázi rozpouštědla, který je vhodný pro odstraňování mnoha druhů lepidel z ušpiněných nebo špatně slepených
objektů. Je to účinné rozpouštědlo reziduí vytvrzených lepidel (kyanoakrylátů), které ještě ve větší míře nepoškodily povrchy plastů a jiných materiálů.
Uvolňuje také prsty potřísněné lepidlem.

Vlastnosti
Na bázi propylen-karbonátu
Neagresivní rozpouštědlo vhodné na většinu povrchů
Gelová, nestékavá receptura
Specifická hmotnost 20 °C (ASTM D1122): 1,209
Netěkavé
Minimální zápach
Bezbarvé
Bezpečnost:
viz Bezpečnostní list 313074
Trvanlivost při 20 °C:
neotevřené balení 2 roky
Trvanlivost při 2-8 °C:
728 dnů

Typická aplikace
Uvolňuje slepené prsty.
Odstraňuje a čistí rezidua kyanoakrylátových lepidel a většinu omylem potřísněných neporézních povrchů.
Odstraňuje inkoust a skvrny od permanentních popisovačů.
Vhodný pro aplikace na vertikální povrchy.
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Odstraňování vytvrzených kyanokrylátů
Rozpouštědlo nejprve vyzkoušejte na skrytém místě povrchu nebo materiálu.
Aplikujte dostatečné množství přípravku Loctite odstraňovač tak, aby byla pokryta skvrna nebo zbytek lepidla.
Umístěte podložku s absorpční látkou nebo složenou tkaninu na povrch oblasti ošetřené přípravkem odstraňovačem.
Jestliže je skvrna na tkanině, umístěte absorpční látku na obě strany.
Nechte působit několik hodin nebo nejlépe do druhého dne.
Odstraňte a zlikvidujte absorpční podložku, která obsahuje zbytky rozpouštědla.
Vytřete povrch čistou tkaninou nebo látkovou absorpční podložkou.
Nakonec spláchněte nebo omyjte postiženou oblast vodou a vysušte.
V případě velkých skvrn nebo rozsáhlých sedimentů lepidla je někdy nutné celý proces opakovat.
Pokud zůstanou rezidua na tkanině, také doporučujeme opakovat celý proces.
Potřísněná pokožka
Aplikujte gelový odstraňovač na postiženou oblast.
Nechte působit několik minut do změknutí lepidla.
Postupně a opatrně loupejte lepidlo a nechte přípravek odstraňovač několik minut penetrovat a nakonec odstraňte veškeré lepidlo.
Nepostupujte netrpělivě a zabraňte poškození pokožky.
Po odstranění lepidla omyjte pečlivě postiženou oblast mýdlem a vodou. Neprodlužujte kontakt rozpouštědla s pokožkou.

Omezení:
Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy. Není vhodné pro použití na některé tvrdé plasty např. ABS.
Před použitím pro jistotu otestujte rozpouštědlo na skrytém místě.

Upozornění
Vlastnosti uvedené v tomto technickém listu jsou průměrné pro daný produkt a neměly by být používány pro tvorbu specifikace. Data zde obsažená jsou pouze
informačního charakteru a jsou považována za spolehlivá. Nemůžeme přejímat odpovědnost za důsledky používání mimo naši kontrolu. Je výhradně odpovědnost uživatele určit vhodnost jakékoli zde zmíněné metody pro jeho záměr a přijmout vhodná opatření na ochranu majetku a zdraví osob před jakýmkoli rizikem
vyplývajícím z manipulace a použití. Zmínky o různých postupech nebo materiálech nemohou být interpretovány jako popření platnosti patentů vlastněných
jinými subjekty, ani jako oprávnění k používání patentů vlastněných společností Loctite Corporation. Doporučujeme, aby si každý potencionální zákazník před
opakovaným použitím vyzkoušel své aplikace, přičemž mu mohou být vodítkem uvedená data.Tento výrobek může být předmětem jednoho nebo více patentů
nebo patentových přihlášek v USA nebo v jiných státech.
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