
 Technický list ergo ® 9190

Rozpouštědlový čistič kovových povrchů

Popis výrobku

ergo ® 9190 je rozpouštědlový čistič, který neobsahuje halogenované uhlovodíky. Je určen 
pro čištění a odmašťování kovových povrchů, které mají být lepeny ergo ® lepidly. Je vhodný 
i pro čištění a odmašťování strojních součástí při údržbě a pro odstranění zbytků lepidel a 
těsnících hmot před jejich novou aplikací. Je dodáván ve formě aerosolu (hnacím plynem je 
oxid uhličitý) i kapaliny.

ergo ® 9190 nemá žádný přímý vliv na rychlost  vytvrzování lepidel a konečnou pevnost. 
Avšak nevyčištěné a částečně vyčištěné povrchy mohou nepříznivě ovlivnit výsledek lepení 
(horší adheze a vytvrzování).

Upozornění!

Před použitím prosím prostudujte bezpečnostní list a ověřte, že povrch čištěného materiálu je 
odolný  rozpouštědlům.  S  produktem je  nutné  zacházet  jako  s  extrémně  hořlavou  látkou, 
zejména zabránit  tomu, aby se produkt nebo jeho výpary dostal  do kontaktu s otevřeným 
ohněm nebo jiným zdrojem zapálení.

Typické vlastnosti 

Chemický typ organické rozpouštědlo
Vzhled bezbarvé
Viskozita < 20 mPas 
Hustota při 20 °C 0,75 – 0,77 g/cm ³
Bod vzplanutí - 21 °C          dle DIN 55213
Doba skladovatelnosti 24 měsíců při 20 °C

Nádoba pod tlakem – chraňte před přímým slunečním svitem a teplotami přesahujícími 50 °C. 
Nádobu naporušujte a nepalte ani po použití. Nedostatečné odvětrávání může vést k tvorbě 
výbušných směsí se vzduchem.
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Pokyny pro použití

Bezpečnostní  informace  týkající  se  používání  a  skladování  produktu  jsou  uvedeny 
v bezpečnostním listu.

1. Ošetřované produkty lze čistit nastříkáním produktu, otřením v produktu namočené 
papírové utěrky nebo ponořením. 

2. Ještě vlhké plochy otřete suchou papírovou utěrkou, aby byly odstraněny nečistoty.
3. V případě potřeby aplikujte opět čistič.
4. Rozpouštědlo nechte odpařit, dokud nebudou ošetřované plochy suché.
5. Naneste ihned lepidlo ergo ® a lepené díly spojte.

Poznámka

Veškeré  zde  uvedené  informace  jsou  podávány  v  dobré  víře  a  jsou  považovány  za 
hodnověrné. Protože je však použití produktu mimo naši kontrolu, tyto informace nenahrazují 
ověření uživatele, že je jejich použití bezpečné, účinné a plně vyhovující zamýšlené aplikaci. 

 
v okamžiku  prodeje.  V případě nedodržení této záruky se Kovopolotovary.cz zavazují pouze 
k refundaci kupní ceny nebo výměnu jakéhokoli  produktu,  který nesplňuje výše uvedenou 
záruku.   Kovopolotovary.cz se zvláště zříkají  přímých i  vyplývajících záruk,  včetně záruk 
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel. Pokud vám  Kovopolotovary.cz   neposkytne   
přesně  stanovený  a  řádně  podepsané  potvrzení  o  vhodnosti  použití,  zříká  se   prodejce  
zodpovědnosti za následné nebo náhodné škody. Tento produkt může být předmětem jednoho 
nebo více patentů nebo patentových přihlášek.
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Kovopolotovary.cz  poskytují pouze záruku, že produkt splňuje prodejní specifikace platné


