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  Popis Účelem čištění a odmašťování je odstranění nečistot, jako jsou zbytkové 
mastnoty, oleje, vosky, silikony, brusná zrna a podobně. 
Pokud jsou vynechány, hrozí ztráta přilnavosti nebo mohou vzniknout 
puchýře laku. Proto vždy před broušením a lakováním očistěte povrch 
pomocí odmašťovače. 
Odmašťovač Lesonal Degreaser WB 200 obsahuje méně než 200 g/l VOC a je 
schopen odstranit vodou nerozpustné nečistoty.  
Použijte odmašťovač WB 200 po očištění povrchu pomocí ostatních Lesonal 
odmašťovačů (např. Lesonal Degreaser SB). 

Výrobek  
 

Výrobek 
 
Degreaser WB 200 

  
 Vhodný pro Plastové díly 

Základy, plniče 
Veškeré původní povrchové úpravy včetně termoplastických akrylátů 

  
Postup použití Důkladně navlhčete čistou utěrku odmašťovačem Degreaser WB 200 a 

odmastěte/očistěte povrch. Následně setřete a osušte povrch pomocí další, suché 
utěrky. 
 
Poznámka:  Nikdy nepoužívejte Degreaser WB 200 na polyesterové tmely. 
 

Skladovatelnost 3 roky 
  

VOC Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.a) ve formě připravené 
k použití je max. 200 g/l VOC. 
Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. 196 g/l. 

  
 

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ  
DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; 
kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti 
daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků 
stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, 
pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad 
kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, 
nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté 
odborné poradenství podléhají našim standartním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. 
Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti 
uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální. 
 Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel. Sídlo firmy 
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com  


