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QUICK Bengalack Avfetting Spray

Produktbeskrivelse

Type
QUICK Bengalack Avfetting Spray er en spesialrens for fettholdige flater.

Teknisk datablad

Egenskaper og fordeler
Fjerner effektivt fett og olje. Damper raskt bort. Skader ikke malte flater, glass eller plast.

Bruksområde
QUICK Bengalack Avfetting Spray benyttes til avfetting av metall, f.eks. stål og aluminium. Kan også 
benyttes til rengjøring av verktøy og motorer, samt rens av bremser, ski, sykkelkjeder og bilfelger. Produktet 
kan i tillegg benyttes til fjerning av rester av klistremerker, lim og stearin.

Produktdata
Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).Emballasjestørrelser

Flammepunkt Closed cup (CC): -7°C (19.4°F)

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Drivgass: Butan/propan.
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.
På sensitive overflater anbefales det å gjøre en test på et lite synlig sted for å undersøke om overflaten tåler 
QUICK Bengalack Avfetting Spray.

Påføringsutstyr/-metoder
Ristes godt før bruk.
Påfør rikelig. La virke i 15–30 sekunder. Tørk av med lofri klut. Gjenta ved behov.

Tørketider
Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Overmalbar Ca. 20–30 minutter.

Underlagstemperatur

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Lufttemperatur 23 °C
23 °C

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.

Utgitt dato: 21.10.2020 Side: 1/3Produktkode: Produkt familie:43822 6AF



QUICK Bengalack Avfetting Spray

Teknisk datablad

1

Lagring
Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55805237

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og 
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under 
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet 
mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

NOBB modul nummer
42168614

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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