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L E P I D L A  A  T M E L Y 

Cleaner 14

 
Všechny údaje, doporučení a bezpečnostní opatření jsou založeny na důkladném výzkumu a praktické zkušenosti a jsou nezávazné. 
Přestože dokumentace byla pořízena s maximální pečlivostí, výrobce nebere žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo tiskové 
chyby. Výrobce si vyhrazuje právo upravit výrobek, kdykoliv to považuje za nutné. Vzhledem k tomu, že design, kvalita substrátu a 
podmínky při aplikaci spadají mimo naši kontrolu, žádná zodpovědnost za provedené stavební práce nemůže být přijata na základě 
této dokumentace. Proto doporučujeme provést vlastní zkoušky na místě. Všechny naše prodeje a dodávky jsou předmětem našich 
obecných prodejních a dodacích podmínek. 

Výrobek

Aplikace

Způsob použití

Technické údaje

Skladování

Další informace

Simson Cleaner 14 je řídký tekutý produkt pro čistění a odmašťování povrchů před lepením nebo tmelením
specifickými produkty Simson. Seznamte se s jednotlivými technickými listy konkrétních výrobků.

• Čistění a odmašťování uzavřených povrchů.
• Odstraňování nezreagovaných tmelů a lepidel z povrchů a nástrojů.

Povrchy musí být suché. Intenzivně vytřete povrchy čistým nebarevným hadříkem nebo papírovým 
ubrouskem navhlčeným v Cleaner 14. V případě, že je povrch silně znečistěný, zopakujte čistění ještě jednou.
Vyměňte hadřík nebo ubrousek, pokud je již špinavý. Zabraňte znečistění obsahu v plechovce. Po ukončení
práce plechovku vždy dobře a pevně uzavřete. Vyčistěte pouze tolik povrchů, kolik můžete dále zpracovat
(lepením/tmelením) během 6 hodin.
Teplotní rozsah použití:  mezi +5°c a +30°C.
Doba schnutí: lepidlo nebo tmel můžete aplikovat již po 5 minutách.
Poznámka: Doporučuje se nejprve provést zkoušku,(na malém kousku)  zda nedochází k poškození povrchu.
Zejména plasty a lakované povrchy mohou být na Cleaner 14 citlivé.

Obsah pevných látek (sušiny)            0%
Měrná hmotnost                                 0,8 g/ml
Bod vzplanutí                                       -6°C

                                                                Barva                     Balení                             Č.výrobku
                                                               transparentní       plechovka 1 litr              022100

Cleaner 14 může být skladován minimálně 12 měsíců v originálních neotevřených obalech a v suchu při
teplotě mezi +5°C až +30°C.

Následující publikace je k dispozici na vyžádání:
• Bezpečnostní list (BL)
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