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PRODUCTFICHE – OPLOSMIDDEL FC 41 

 
 

 CHEMISCHE BASIS / TOEPASSINGSGEBIED 
 
Mengsel van oplosmiddelen van urethaankwaliteit bestemd voor de reiniging van gereedschap bevuild 
met PU 93- of PU 59-lijm en voor het gladstrijken van kunststofagglomeraten samengesteld uit 
rubberkorrels en polyurethaanbindmiddelen. 
Kan gebruikt worden voor het gladstrijken van gekleurde kwartsagglomeraten met een 
epoxybindmiddel. 
 

 PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 
Uitzicht Kleurloze vloeistof 
DIN 52 002 
 
Soortelijk gewicht (g/cm³) – 25°C 1,05 g/cm³ 
DIN 53 217 
 
Viscositeit (mm²/s) – 25°C 2,47 
DIN 53018/1+2 
 
Vlampunt in °C 95°C 
(open beker) 
 
Dampspanning <2,5 mbar 
mmHg bij 20°C 
 
Mengbaarheid: Goed mengbaar met polyolen, oplosmiddelen, prepolymeren op polyisocyanaatbasis en 
sommige plastificeermiddelen. 
 

 VOORZORGEN 
 
Raadpleeg de bijgesloten veiligheidsfiche. Dit product heeft ontvettende eigenschappen: vermijd dus 
contact met de huid. Een goede algemene verluchting zou in de meeste omstandigheden moeten 
volstaan. 
Handbescherming: Gebruik productdichte handschoenen in geval van langdurige blootstelling. 
Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril. 
Lichaamsbescherming: Bewaar de werkkledij op een aparte plaats. Handen wassen bij elke pauze of 
aan het einde van het werk. 
Dit is een product op basis van propyleenglycolether.  
Dit product staat niet op de lijst van gevaarlijke producten en is dus niet onderworpen aan 
beroepsmatige blootstellingsgrenzen. 
 

 VERPAKKING. 
 
20 kg, 5 kg of 1 kg 
 

 OPSLAG 
 
Bewaar de zorgvuldig gesloten recipiënt in de schaduw in een droog lokaal. 
 

 OPMERKING 
 
Onze technische toepassingstips worden verstrekt zonder waarborg. 
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De koper van onze producten is verantwoordelijk voor hun gebruik of hun verwerking, zelfs als eventuele 
rechten van derden op het spel staan. 

Vervaardigd door Stockmeier Urethanes France SAS 
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