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LOXEAL
®
  PULITORE 10 

 
 
Charakteristika 

Rozpouštědlo bez obsahu freonů navržené pro čištění 
a odmašťování aktivních povrchů. Zvláště vhodné před 
aplikací těsnících a lepících produktů Loxeal. 

Fyzikální vlastnosti 

Barva bezbarvé 

Destilační rozmezí 92 - 102°C 

Bod vzplanutí (COC / DIN / ISO 2592) -1°C (hořlavý) 

Tlak páry (25°C, DIN 51616) < 100 mbar 

Rozpustnost ve vodě (25°C) nerozpustné 

Hustota (25°C, DIN 51757) 0,70 g / ml 

Nejvyšší přípustná koncentrace 346 ppm 

Doba schnutí (25°C) 60 s 

Náchylnost ke korozi žádná 

Typické použití  

- Upravené povrchy  

- Pracovní povrchy  

- Plastové podklady 

- Olejem / tukem kontaminovaný povrch  

- Povrchy ošetřené ochranným nátěrem  

Pulitore 10 nemá žádný vliv na rychlost vytvrzení nebo 
konečnou pevnost lepidel a tmelů značky Loxeal, zatímco 
nečisté nebo částečně vyčištěné aktivní povrchy (bez použití 
Pulitore 10) mohou negativně ovlivnit úspěšnost lepení. 

Návod k použití  

1. Povrchy určené pro styk s lepidlem či těsněním postříkejte 
Loxeal Pulitore 10. 

2. Otřete povrch, dokud je ještě vlhký, čistým kusem látky. 
Důkladně očistěte hrubé nečistoty. 

3. Počkejte, než se Loxeal Pulitore 10 vypaří. 

4. Naneste lepidlo ihned po vysušení.  

Rozpouštědlo může ovlivnit některé plasty či nátěry. 
Doporučuje se zkouška kompatibility všech povrchů před 
samotnou montáží. 

Pokyny pro zacházení  

Loxeal Pulitore 10 je extrémně hořlavý!  

Zabraňte kontaktu produktu nebo jeho par s otevřeným 
plamenem či některým elektrickým zařízením (vařič, jiskry, 
nechráněný plamen).  

Vyhněte se dlouhodobému či opakovanému kontaktu 
s pokožkou.  

Používejte pouze v dobře větrané místnosti.  

Zákaz kouření v přítomnosti čističe. 

Skladování 

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota 
by měla být v rozmezí +5°C a +25°C. Doba skladovatelnosti 
je 12 měsíců. 

Nevracejte přebytečný produkt zpět do původního obalu. 
Dojde k znehodnocení - čistého výrobku. 

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám 
poskytne technický servis Loxeal. 

Bezpečnost a zacházení 

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. 

Poznámka 

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány 
v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního 
charakteru.  

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených 
jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého 
uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného 
v tomto dokumentu.  

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, 
včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, 
plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.  

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné 
nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku. 
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