ASFALT &
TJÆREFJERNER
Biologisk nedbrydelig asfalt- og tjærefjerner,
der løsner uønskede produkter som asfalt,
tjære og fastgroet olie effektivt fra overflader,
helt uden opløsningsmidler og andre skadelige
indholdsstoffer.

BESKRIVELSE:

VEJLEDNING:

REFTEK Asfalt- og tjærefjerner fungerer på en helt ny
måde, da produktet ikke indeholder opløsningsmidler
og andre skadelige stoffer. Produktet er en avanceret
blanding af olier og additiver, og er 100% biologisk
nedbrydeligt.
REFTEK Asfalt- og tjærefjerner fungerer ikke ved at
opløse asfalt, tjære eller andre oliebaserede produkter,
men derimod ved at løsne det fra de underlag man
ikke ønsker dem på, så det bliver nemt at fjerne.
Samtidig er det muligt at genbruge produktet mange
gange, f.eks. i forbindelse med rensning af større
genstande i kar og lignende. Fordamper ikke.

REFTEK Asfalt- og tjærefjerneren kan smøres, pensles
sprayes på. Der er ingen specielle krav til udstyret.
Sprøjt/pensel på overfladen/produktet der skal renses.
Lad produktet virke i typisk 30-60 minutter, afhængig af
produkttypen der skal fjernes og temperatur.
Nogle typer belægninger kan kræve at der bliver brugt
en stiv børste, eller at produktet skal have lov til at virke
længere.
Vask evt. med almindeligt sæbevand bagefter, for at fjerne
oliefilm og smårester.

ANVENDELSE:

EGENSKABER:

Dette produkt kan bruges i mange forbindelser, men anvendes
typisk indenfor asfaltproduktion, belægningsarbejde eller
generel industrirengøring af maskiner.

˭ Trygt at håndtere fordi det hverken er giftigt eller ætsende.
˭ Kan fjerne de fleste oliebaserede produkter som asfalt og
tjære fra overflader
˭ Effektiv indtrængning
˭ 100% biologisk nedbrydeligt på under 90 dage
˭ Flammepunkt på over 130 grader Celsius.
˭ Fungerer bedst ved 10-60 grader celcius
˭ Passer godt ind i en god miljøprofil
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