
Acrysol
Ülikvaliteetne lahusti erinevate pindade puhastamiseks.

Toote nr Kirjeldus Pakend

83925 1L Plekkpurk
83930 500ml Aerosool
83940 25L Plekknõu
83945 200L Tünn

Kasutamine

Töökodade eduka tulemuse tagab ettevalmistus, eriti värvi või liimi tööks valmis panemine. Acrysol on 
mõeldud enne pindade kivistumist nende põhjalikuks puhastamiseks ja rasva eemaldamiseks. Tulemuseks 
on täielikult puhas ja saastevaba pind, mis sobib ideaalselt värvimiseks ja liimimiseks. See on hädavajalik, 
kui peab n. puhastama silikoonist paneeli enne värvitööd või kui on vaja kasutada ülitugevat teipi. 

See sobib enamikele pindadele ja ei kahjusta neid, ent säilitab piisava puhastava toime, et eemaldada kõik 
jäägid. Acrysol sobib uutelt sõidukitelt vaha eemaldamiseks. 

Juhised

1. Pihustage Acrysoli hooldatavale pinnale.
2. Pühkige pinda puhta ja kuiva riidega ning laske sel kuivada
3. Vajadusel korrake.

Omadused

• ,,Orgaaniline“ lahusti
• Mitmekülgne kere lahusti, mis 

eemaldab kuivamata 
tihendeid, vaha, määrdeid ja 
liimi

• Eemaldab silikooni
• Kuivab väga kiiresti
• Väga rafineeritud toode

Eelised

• Ei jäta õlist kihti ega jääke
• Üks toode mitmeks otstarbeks
• Säästab aega
• Ei lõhna

Puhastid, viimistlustooted ja poleerijad



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife, KY11 8US,
Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. 
Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või E-posti aadress: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, Showground tee, Bridgewater, 
Somerset, Ühendkuningriigid , TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Lõhn: Tugev lakibensiini / lahusti lõhn

Temperatuuritaluvus: -20 kuni +35ºC

Lahustuvus vees: Ei

Leekpunkt: < 6°C

Erikaal: 0.796 g/ml Lahtine / 0.746g/ml 

Aerosool

Toote nr: 83930 / 83925 / 83940 / 83945

Kirjeldus: Acrysol 500ml; 1L; 25L; 200L

Parim enne: 30 kuud

Müügiühik: TK

VOC: 746g/l aerosool 796 g/l vedelveos

Lühinimi: SAB/ ABS/ ABS25L/ ABS200L

Tollitariifikood: 3405 3000

Ohutuskaart: Jah

Sisaldus: Madal viskoossusega läbipaistev vedelik

Kasutamine: Kanda pinnale puhta riidega

Eemaldamine: Pühkige üleliigne toode puhta ja kuiva riidega ning laske sel kuivada 
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