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Ficha Técnica / Número do Artigo RT 105 002

Editado: AM-06-04KÖSTER TPO Cleaner

Limpador para KÖSTER TPO - Membranas para coberturas
Características
Produto de limpeza para preparar a área de costura das membranas
de cobertura KÖSTER TPO em caso de sujeira pesada ou após
intemperismo.

Dados Técnicos
Material Mistura de solventes à base de

hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos

Cor incolor
Temperatura mínima de
processamento

> + 5 °C

Ponto de inflamação - 20 °C
Ponto de ebulição + 69 °C
Densidade 0.7 g / cm³
Tempo de desligamento (a + 15 °
C)

 aprox. 5 minutes

Campos de aplicação
Produto de limpeza para a área de costura da KÖSTER TPO -
Membranas para coberturas

Aplicação
O limpador KÖSTER TPO é aplicado com um pano de limpeza em
toda a superfície da área suja e depois enxugado. Em caso de sujeira
pesada, limpe com um pano limpo. Antes de soldar as membranas do
telhado, o limpador deve poder sair completamente.

A aplicação das membranas de impermeabilização e
impermeabilização KÖSTER TPO é realizada de acordo com as
instruções de instalação e o manual técnico da KÖSTER BAUCHEMIE
AG.

Consumo
aprox. 0,01 - 0,03 l por m

Armazenamento
Armazene em local fechado e fresco. Feche o recipiente após o uso.
Não superaqueça!

Segurança
Observe a ficha de dados de segurança KÖSTER!
Comportamento ao fogo: altamente inflamável
Perigo para a saúde: irritante
Observe todas as regulamentações locais, federais e estaduais ao
processar o material.

Produtos relacionados
KÖSTER TPO Pro Número do artigo RT 815 1

50 Pro
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As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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