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Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra 
vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på 
brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti 
direkte eller indirekte.
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Beskrivelse:

DL-44 er et effektivt industrielt rensemiddel, der opløser fedtstof, olie, snavs/smuds, sod, tryksværte, tusch samt de 
fleste ikke hærdende klæbestoffer og limrester.
DL-44 indeholder intet ætsende, er skånsom og pH-neutral, hvilket gør den velegnet til anvendelse på både glas, 
metal, laminater, mursten, malede overflader, gummi og træ.
Efter ca. 5 minutter er de fleste normalt tørrende klæbestoffer (ikke hærdende typer) neutraliseret og etiket- eller
limrester kan fjernes.

Egenskaber:

• etiket fjerner
• effektiv affedter
• sikker og skånsom
• pH-neutral
• citrusoliebaseret
• bredt anvendelsesområde
• fjerner snavs, fedt, olie m.v.

Anvendelse:

Påfør DL-44 på etiketten eller de emner, der skal løsnes. 
Lad det trække nogle minutter for at sikre fuldstændig indtrængning, så de aktive 
citrusolier kan neutralisere bindingsstyrken i limresterne.
Fjern det påsatte emne og tør efter med en ren klud. 
Om nødvendigt kan der skylles efter med vand eller tørres med en fugtig klud.

NB! Der bør altid foretages test før brug, da DL-44 kan påvirke visse plasttyper, 
samt visse special-lakker.
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Information:
Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Keme kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres 
hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 

DL-44 Afrenser

Salgs information:
Varenummer: 01175 7772

Emballage: Spray Dunk

Indhold: 500 ml 5 liter

Vægt: 375 g 3,8 kg

Farve: klar/ transparent klar/ transparent

Lugt: Citrus Citrus

EAN nummer: 5709894011752 5709894077727

Tekniske data:
Pr.Nr.: 2020698 Under anmeldelse

Drivmiddel: CO2 -

Base: Citrusolie Citrusolie

Flammepunkt (Konc): 46° C. 46° C.

Vægtfylde v/20°C. 0,52 g/ cm3 0,84 g/ cm3

Vandopløselighed: Uopløselig Uopløselig

VOC: 496 g/l -

MAL-kode (1993): 3-3 -

Lever op til kravene i RoHs direktivet - -

NSF-Registrering - -

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Brandfarlig. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. 


