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Silikon Borttagning
Effektivt koncentrat

Användningsområde:  » Knauf Silikon Borttagning avlägsnar silikonrester från många olika underlag (re
    kommenderas ej för borttagning av hela fogar).

 » Även lämplig för borttagning av silikonbaserade poler- och skiljemedel.

Produktegenskaper:  » Flytande rengöringsmedel med en kombination av organiska lösningsmedel 
(aromatiska kolväten).

 » Elastiska silikonfogar, gummi och plastmaterial löses inte upp, utan sväller en-
bart. Det gör dem mjukare så att de kan avlägsnas mekaniskt. 

 »  Häftförmågan reduceras delvis, vilket förenklar borttagningen. 
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data
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Knauf Silikon Borttagning

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +25°C

Flampunkt:  >23°C

Åtgång: ca. 80–100 ml/m²

Temperaturbeständighet: –

Materialtekniska data

Bas: över 30 % alifatiska kolväten, 15–30 % 
aromatiska kolväten, ester

Densitet: 0,78 g/cm3

pH-värde: -

Hållbarhet: ca. 36 månader

Förvaring: torrt och svalt i väl försluten originalför-
packning

Förpackning: 250 ml plåtflaska med barnsäker kork

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Silikon Borttagning 250 ml
267732 / 4006379079742
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Avfallshantering

Produktrester: Innehåller organiska lösningsmedel (inga klororganiska föreningar). 
Produktrester hanteras som restavfall. Tomma, rena förpackningar lämnas till åter-
vinning.

Avfallskod: EAK 20 01 13

Säkerhetstekniska data

ADR/RID: Förpackning: kartong med 10 x 250 ml 
flaskor. Märkning UN 3295 (av tillverka-
ren). Transportinformation: ej klassad som 
farligt gods
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Arbetsanvisning: Avlägsna så mycket silikonrester som möjligt med kniv eller rakbladsskrapa. Applicera 
Knauf Silikon Borttagning med pensel och låt verka i 5–10 minuter. Torka av med en ren 
duk. Upprepa behandlingen eller låt verka längre på svåra silikonrester.

Ytterligare information Material som är känsliga för lösningsmedel, t.ex. gummi, plast, målade ytor och akrylglas, 
kan svälla och skadas.

Acetatbaserat silikon är lättare att avlägsna än aminbaserat silikon. 

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert
Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012


