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   E-Labo-044 

 

Informacje techniczne 
 Utworzono: 26/06/2020 

Wersja : 13 
Anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje 

 
 

 
 

 

WYTRAWIACZ GEBSOPLAST 
DECAPANT GEBSOPLAST 

 

ZASTOSOWANIE 
Rozpuszczalnik do czyszczenia elementów rurowych z nieplastyfikowanego PCV, 

PVCC lub ABS. 
 Poprawia spajanie poprzez wytrawianie zewnętrznej powierzchni klejenia.   

 

Oznaczenia i zezwolenia 

 
Zatwierdzony przez CSTB do użytku z zatwierdzonym przez CSTB klejem do PCV Geb  

 

Charakterystyka techniczna 

Specyfikacja  Właściwości 

Postać Przejrzysty płyn 

Kolor Bezbarwny 

Zapach Ketonowy 

Gęstość 0.8 

 

 
Sposób użycia 
 

Przygotowanie 
 

 Przed użyciem wytrawiacza zmatowić papierem ściernym powierzchnie przeznaczone do połączenia. 
 

Instrukcje  
 

 Nałóż GEBSOPLAST czystą szmatką na wcześniej zmatowione powierzchnie.  

 Po oczyszczeniu natychmiast użyj kleju GEBSOPLAST, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. 

 W przypadku każdego innego kleju postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie i / lub w karcie technicznej 
producenta. 
 

 

Środki ostrożności dotyczące użytkowania 
Karta charakterystyki jest dostępna na stronie internetowej www.quickfds.com lub http://www.geb.fr/fiches.php 
 
 

Przechowywanie 
 
     Przechowywać w temperaturze między -5°C i +35°C. 

Data ważności podana na opakowaniu odnosi się  do produktu w nieotwartym opakowaniu i przechowywanego  w 
temperaturze 20 ° C w normalnych warunkach higrometrycznych.. 
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Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów 

dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność 
metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.  

 
Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie 

naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się, że korzystają Państwo z najnowszej wersji, sprawdzając na stronie 
http://www.geb.fr/fiches.php. 
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