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Materiaalomschrijving
Mastersystems contact cleaner is een oplosmiddel voor de Mastercontact PX300.

Toepassingen
Mastersystems contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te 
reinigen, en om lijmresten te verwijderen.
Gebruik geen Mastersystems contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Mastersystems contact cleaner

Aggregatietoestand vloeibaar

Dampspanning (bij 20° C) 95,00 hPa

Geur kenmerkende geur

Gewicht 8,5 kg

Houdbaarheid 12 maanden

Kleur transparant

Soortelijke massa 0,85 kg / L

Vlampunt -4 ° C

Stockage
In het magazijn:

• Stockeer de Mastersystems contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte 
onder 30 °C.

Op het dak:

• Bewaar de Mastersystems contact cleaner op het dak in de schaduw.

• Hou de Mastersystems contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

• Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
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Verwerking

• Breng de Mastersystems contact cleaner aan op de Mastercontact PX300 die verwijderd dient te worden en 
wrijf erover met een schuurspons.

• Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Mastersystems contact cleaner in de buitenketel van het 
drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

• Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de 
verwerking of eigenschappen van Mastersystems contact cleaner.

• Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise (het vroegere WTCB).
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