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Beskrivelse 
Seal-it® 510 CLEANER er et ikke-aggressivt og effektivt rengjøringsmiddel for avfetting av 
diverse overflater. Spesielt utviklet for å bedre klebeevnen til lim, fugemasser, maling, 
bestrykningsmiddel og lakk. 
 

Bruksområde 
• Spesielt utviklet for avfetting og rengjøring av harde og jevne overflater, som glass, hard 

plastikk, PCV, akryl, metall, keramikk, aluminium, betong, stein, kompositt og malte 
overflater. 

• Som grunning for fettete overflater hvor fugemasse, lim og/eller maling skal brukes. 
Sørger for fettfrie overflater og optimal klebeevne. 

• Avfetter og rengjøringsprodukt til fjerning av olje- og fettrester og mindre 
overflatekontaminering fra fugeforseglinger. Sørger for rene fuger, både i estetisk og 
teknisk sammenheng (malbarhet). 

• Fjerner limrester fra klistermerker, bånd, tape, film og fôring. 
• Rengjør koster og andre redskap. 
• Fjerner rester av olje, fett og smøremiddel. 
• Fjerner gummirester. 
• Fjerner uherdet fugemasse, lim, PU-skum, maling, lakk og flekker. 

 

Egenskaper 
• Forbedrer betraktelig klebeevnen til fugemasser, lim, maling og lakk (pulverlakk). 
• Grundig avfetting og rengjøring av ikke-porøse overflater. 
• Hurtigvirkende og effektiv. 
• Lett å bruke og tørke av. 
• Svak lukt, tilnærmet luktfri. 
• Svært fordampende og brannfarlig. 
• Ikke etterlat spor eller rester på behandlede overflater. 
• UN-godkjent innpakning. 

 

Standard produktserie 
Farge 10 x 1000 ml boks 

Fargeløs SI-510-000-1000 
 
Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser. 
 

Tekniske produktdata 
Base  LØSEMIDDEL 
Tetthet g/ml 0,85 
Tørketid Min. 10 
Flammepunkt °C –14 
Svært brannfarlig  Ja 
Brukstemperatur °C +5 til +40 
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Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), 
vil produktet holde seg opptil 24 måneder etter produksjonsdato. 
 

Bruksbetingelser 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C. 
• Bruk en ren klut til jevn påføring av Seal-it® 510 CLEANER på overflaten, umiddelbart 

etterpå bruk en ikke-loende klut til å tørke av den påførte Seal-it® 510 CLEANER i samme 
retning helt til overflaten er fullstendig tørr, hvoretter fugemasse, lim, maling, 
bestrykningsmiddel eller lakk kan påføres. 

• Trekker ut varme fra overflaten ved fordamping, hvilket kjøler overflaten. Den kan 
forårsake kondens på den behandlede overflaten. Det er anbefalt å vente rundt 10 min. 
og deretter påføre fugemasse eller lim. 
 

Begrensninger & anbefalinger 
Kun egnet for helt løsemiddelbestandige overflater. Begrenset egnethet på akryloverflater. 
Utfør først en materialkompatibilitetstest på materialet og/eller overflaten som skal 
behandles. 
 

Helse & sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Oppbevar Seal-it® 510 CLEANER i en lukket beholder på et 
trygt sted utenfor barns rekkevidde. Svært fordampende og brannfarlig. Skal behandles 
under gode ventilasjonsforhold. Ikke røyk eller bruk produktet i nærheten av åpen ild. Bruk 
sikkerhetsbriller, hansker og egnet arbeidstøy. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved 
forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


