
Special Release Agent
Posebno formulirano topilo, ki prepoji in omehča večino lepil in butilnih tesnil pred njihovo odstranitvijo.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

30125 Special Release Agent SRA 400 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Omogoča odstranitev stranskih letev - omogoča
ponovno uporabo, varčuje denar

• Ne škoduje barvi ali gumi - varno za uporabo
• Podmazuje žico pri menjavi vetrobranskega stekla -

•

Uporaba

Odstranjevalec lepil Spray Release Agent prepoji in omehča večino lepil, kot so dvostransko lepilni 
trakovi, lepila na številnih ploščicah in značkah. Uporablja se lahko tudi za zmehčanje butilnih lepil in 
tesnil, kot je lepilo za vetrobransko steklo pred odstranjevanjem z žico ali rezili. Deloval bo kot mazivo 
in hladilno sredstvo žice za izrez vetrobranskega stekla in ji podaljšalo življenjsko dobo.

Navodila za uporabo

1.Pločevinko pred uporabo pretresite.
2.Napršite na lepilo oz. lepilni trak in pustite delovati 3-5 minut.
3.Odstranite trak oz. lepilo in ponovno napršite na novo izpostavljeno površino.
4.Ponovite aplikacijo za odstranitev vseh ostankov lepila.
5.Pustite, da se površina popolnoma posuši pred ponovnim lepljenjem.

podaljša življenjsko dobo žice
Omehča butilna tesnila - olajša izrez



Tehnične informacije

Osnova:

Izgled/barva: 

Vonj:

Specifična teža: 

pH:

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi: 

Temperatura nanosa: 

VOC:

Rok uporabe: 

Tarifna številka:

Čistilo na osnovi topila 

Prozorna

Alkoholni

0.810 g/ml @ 25OC

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

10OC – 25OC 

470 g/ml

24 mesecev 

3403 99 10

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, 
Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za 
informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT 
team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista 
morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali 
škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com


Dodatne informacije

_______________________________________________________________________________________




