
BESKRIVNING AV PRODUKT
Består av en kombination lösningsmedel med ytaktiva substanser som ger effektiv svällning och borttagning av t ex limrester. 
Produkten är skonsam mot underlagens färgskikt på t ex golv- och väggmattor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Till borttagning av limrester från vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat lim. Används även blandat i tvättvattnet för rengöring 
vid t ex limning av väggmattor.

ARBETSBESKRIVNING
1.  Kontrollera materialens färgäkthet. 2.  Ej torkat lim tas omedelbart bort med outspädd Adhesive Cleaner. Efter några minuters 
svällning avlägsnas limresterna med koncentrerad Adhesive Cleaner.  Vid lättare fläckar och allmän rengöring spädes Adhesive 
Cleaner ut med ca 15 delar vatten.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är brandfarlig och vådlig. För information, se varuinformationsblad

KONTAKTA OSS
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Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
ADHESIVE CLEANER



TEKNISK DATA

Lösningsmedel Lacknafta och etanol

Konsistens Tunnflytande

Färg Ofärgad - klar

Densitet 0,81 g/cm³

Brandfarlig Ja

Flampunkt -12ºC

Lagringstid Obegränsad i tätslutande 
förpackning.
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