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TEKA

LASTNOSTI
Teka Cleaner je čistilo, namenjeno čiščenju in aktiviranju neporoznih površin, na katere 
želimo nanesti tesnilno maso. 

• Bistra, prozorna tekočina.
• Razmaščuje in čisti različne površine.

PODROČJE UPORABE
• Čiščenje in aktiviranje neporoznih podlag, in sicer kovine, plastike, lakirane in barvane 
površine, pred nanosom tesnilne mase.
• Čiščenje neporoznih površin pred nanašanjem in orodja po nanašanju tesnilnih mas. 
Tesnilna masa mora biti še sveža.

Teka Cleaner je čistilo, namenjeno 
čiščenju in aktiviranju neporoznih 
površin, na katere želimo nanesti 
tesnilno maso. 

CLEANER

Teka Cleaner, TD_V1_SI_05/18

TEHNIČNI PODATKI

Barva      brezbarvna tekočina
Vonj      značilen
Gostota      790 kg/m³
Plamenišče          ISO 2719  13,7°C
Temperatura samovžiga         ASTM E 659 370°C
Temperatura nanašanja    od +5°C do +35°C
Poraba      50 ml/m²
Čas sušenja     najmanj 10 minut

NAVODILA ZA UPORABO
Vpojni papir ali krpo navlažimo s čistilom Teka Cleaner in obrišemo površine, ki jih želimo tesniti. 
Krpo ali papir po vsakem potegu zamenjajmo. Po vsaki uporabi posodo tesno zaprimo. Sušenje traja 
od 10 minut do največ 2 uri. Čas je odvisen od podnebnih razmer.
Pred uporabo je treba preveriti kompatibilnost čistila in površine.

PAKIRANJE
Pločevinaste ročke 5 l.
Drugi načini pakiranja so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE
24 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE 
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije 
o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri 
svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preizskuse za vsak primer uporabe.
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