
Guncleaner WB  

Technický list 09/2010 L4.03.02.EMEA   DOdmašťovače/Čističe 
 

  
1/1 
 
 

       
 
 
                  
  

 
Popis 
 
Čisticí prostředek speciálně vyvinut pro čištění a oplachování nářadí po použití s vodou ředitelnými výrobky.  
 

Výrobek a přídatné látky   

Výrobek 
 
Guncleaner WB 

 
 

Postup použití Před aplikací: 
Propláchněte stříkací pistoli pomocí Guncleaner WB před lakováním s vodou 
ředitelnými výrobky. 
 
Po aplikaci: 
Po vyprázdnění stříkací pistole ji okamžitě důkladně propláchněte pomocí 
Guncleaner WB. 
Poté stříkací pistoli osušte zvenku i zevnitř utěrkou nebo tlakovým vzduchem. 

 
Pokud má být stříkací pistole použita pro lakování s rozpouštědlovým výrobkem, 
propláchněte ji navíc ředidlem Multi Thinner nebo nitrocelulózovým ředidlem. 

 
Poznámka: 
Důrazně doporučujeme používat vybranou stříkací pistoli výhradně pro vodou 
ředitelné výrobky.  

  
Skladovatelnost 

 
4 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. 96 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 
 


