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Termék Leírás
 
TEROSON VR 10 jellemzői:
 
Technológia Felület tisztító termék ragasztáshoz

és tömítéshez
Vegyi alapanyag Alifás szénhidrogén (lakkbenzin)
 
TEROSON VR 10 egy folyékony univerzális alifás
szénhidrogén. A termék alapanyaga lakkbenzin (aroma
mentes és alacsony n-hexane tartalom). Nem tartalmaz
klórozott szénhidrogéneket, rövid távon nem ártalmas az autó
fényezésre. A TEROSON VR 10 nem akadályozza a
ragasztóanyag kikeményedését.

Alkalmazási terület
 
A TEROSON VR 10 legfőképpen a ragasztani és tömíteni
kívánt felületek előkezelésére alkalmas.A gondosan
letszitított felület elengedhetetlen része a tökéletes
tapadásnak. A ragasztóanyagok és tömítők bázisától függően
a TEROSON VR 10 alkalmazható durvább szennyeződések
eltávolítására és felületek tisztítására.

Technikai adatok
(Jellemző teszt eredmény)
 
Szín átlátszó
Szag Lakkbenzin szaga
Sűrűség kb. 0,71 g/cm³
 

Előzetes nyilatkozat
 Az alkalmazást megelőzően el kell olvasni a biztonsági
adatlap információit, az óvintézkedéseket és a biztonsági
ajánlásokat. Még akkor is, ha a vegyipari termékek
mentesülnek a kötelező jelölések alól, a megfelelő
óvintézkedéseket mindig be kell tartani.

Alkalmazás
A szennyeződés mértékétől valamint a tisztítani kívánt felület
alakjától, méretétől függően a TEROSON VR 10 nemszőtt
anyaggal (non-woven) felvihető majd letörölhető. A
ragasztóanyag vagy tömítőanyag felhordása előtt várjuk meg,
amíg a tisztítószer elpárolog. Az eredeti dobozban lévő anyag
elszennyeződésének megelőzése céljából öntsük ki a
terméket a tisztításhoz használatos nemszőtt anyagra vagy
öntsük egy másik tiszta edénybe. (fém). Annyi anyagot

öntsünk ki amennyi a tisztításhoz elegendő utána zárjuk
vissza a kanna tetejét.
 

Tárolás
 
Fagyérzékenység  nem
Ajánlott tárolási hőmérséklet  5-25 °C
Szavatossági idő  24 hónap
 

Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási
módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek
a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel
nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és
felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az
elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett
alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.
Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született,
illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés
kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől
eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a
termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor,
kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS vagy Henkel France SA
Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor
felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az
érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök
által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem
pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való
alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget
előzetesen tesztekkel ellenőrizzék. Amennyiben felek között kifejezett, erre
irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára
visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező,
jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét
az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli,
akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.
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TEROSON VR 10
korábban TEROSON FLÁprilis-2015

 

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást
Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud
felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy
a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon
elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a
személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való
megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a Henkel Corporation kifejezetten
kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó
felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni
kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel
Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem
látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való
felelősséget is. Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra
vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly
módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek
közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban
foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék
tervezett alkalmazásához való megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások
felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.

Védjegyhasználat
Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett
védjegyek az Amerikai Egyesült Állomokban vagy más országokban a Henkel
Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a
megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and
Trademark Office) bejegyzett védjegy.
 

Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf. Germany
Telefon: +49-211-797-0
www.henkel.com
 
 
Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien. Austria
Telefon: +43-1711-040
www.henkel.com
 
 
Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln. Switzerland
Telefon: +41-61-825-7000
www.henkel.com
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