
Informação Técnica

Description:

Uso recomendado:

Disponibilidade:

HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 é um pó de limpeza para a madeira de teca. Não danifica a fibra 
de vidro, nem superfícies pintadas ou envernizadas. Evitar o contacto com aço galvanizado.

Para limpeza da madeira de teca. Especialmente apropriado para grandes zonas, como os conveses.

Faz parte do Assortment Europeu de Iates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543

Informação Técnica

CONSTANTES FÍSICAS:

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Nºs de Cor /Cores:

Teor de COV:
Massa volúmica:
Ponto de inflamação:

-

99980/  Branco sujo.
Não tem.
2.3 kg/litro [19.2 g/litros]
0 g/l [0 g/litros]

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos 
das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional 
relativa a segurança.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: Molhe a superfície com água doce. Aplique uma camada de produto. Distribua o pó com uma trincha 
numa camada uniforme. A superfície deverá estar molhada o suficiente para manter o pó húmido.
Após aproximadamente 10-15 minutos, quando o pó ainda estiver húmido, a superfície é escovada 
com uma escova dura. Limpe bem a superfície com água doce limpa. Dependendo das condições de 
aplicação, o tratamento pode ser repetido.

DEMÃO SEGUINTE: Sistemas recomendados: HEMPEL'S TEAK OIL 67571,  HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 
67462. não em conveses.

OBSERVAÇÕES: As partes em aço inoxidável deverão ser protegidas contra o contacto com: HEMPEL'S TEAK 
CLEANER 67543 com uma camada de: HEMPEL'S WAX 69033.

HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 
A informação dada nas Informações Técnicas destina-se à utilização comercial.

Nota:

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.
Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.
Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A 
exactidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.
O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, excepto se diferentemente 
acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme 
expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.
Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.
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