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OPIS PRODUKTU
 
 Technologia Na baize rozpuszczalnika
Rodzaj produktu Zmywacz do szkła I lakierowanego

metalu

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:
TEROSON PU 8550 stosuje się do usuwania odcisków
palców, kurzu itp. ze szkła i powłok ceramicznych oraz
powierzchni lakierowanych przed klejeniem.

DANE TECHNICZNE
 
Kolor przezroczysty
Zapach izopropanolu
Masa właściwa ok. 0,8 g/cm³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE:
Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać Kartę
Charakterystyki w celu uzyskania informacji o środkach
ostrożności i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.
Także w przypadku produktów chemicznych zwolnionych
z obowiązku oznakowania, należy zawsze przestrzegać
środków ostrożności i postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami bezpieczeństwa.

DOZOWANIE:
W celu oczyszczenia substratów przed klejeniem szkła czyste
szmatki lub wybielana celuloza (ręczniki papierowe) są
nasączane TEROSON PU 8550, a następnie powierzchnie są
nimi przecierane. Szmatkę lub kawałek ręcznika papierowego
należy wyrzucić po przetarciu każdej szyby. Aby uniknąć
niepożądanych reakcji między izopropanolem a podkładem
lub uszczelniaczem TEROSON PU 8550 nie może mieć
kontaktu ze świeżo nałożonym podkładem lub
uszczelniaczem tzn. TEROSON PU 8550 nie należy
stosować do usuwania nadmiaru podkładu ani uszczelniacza.
Z tego powodu czyszczona powierzchnia musi być całkowicie
sucha przed nałożeniem podkładu lub uszczelniacza. 

KLASYFIKACJA:
Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki produktu w
celu uzyskaniu szczegółowych informacji na temat:
    Informacji o zagrożeniach
    Przepisów transportowych
    Przepisów bezpieczeństwa

PRZECHOWYWANIE:
 Wrażliwość na przemarzanie  nie
Zalecana temperatura składowania, °C: 15 do 25
Okres trwałości, miesiące 24

                Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z www.henkel.com/industrial lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym.                                 
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DODATKOWE INFORMACJE
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. 
Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również
charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania
w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych
i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS I Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:
W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów
produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat
działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują
zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu
o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą
użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby
uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem
produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników,
nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub
licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty
jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące
w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest
to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych
krajów.
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                       Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z www.henkel.com/industrial lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym.


