
Popis
AA404 čistič je špeciálny čistiaci prostriedok na báze zmesi 

alkoholu a ketónu. Slúži na odstránenie nečistôt, prachu, 

zvyškov ochranných filmov a stôp od značkovačov/fixiek a 

pod..  

Forma dodania
Plechová dóza s objemom 1 000 ml

Technická špecifikácia
Vlastnosti Klasifikácia

Hustota pri +20 °C 0,79 g/cm3

Horľavina áno

Antistatický efekt nie

Minimálna aplikačná teplota +5 °C

Skladovacia teplota +15 °C až +25 °C

Doba skladovania 24 mesiacov v neotvorenom originálnom
balení 

Spracovanie
Dokonalá príprava a očistenie podkladu je kľúčovým

faktorom na dosiahnutie dostatočnej priľnavosti lepidla

alebo tmelu

Podklad musí byť čistý, odmastnený, suchý, bez prachu a

voľných častíc

Vhodnosť použitia na tvrdenom PVC je potrebné overiť

vlastnými testami. Čistič môže plast zľahka naleptávať

Pri lakovaných povrchoch je potrebné vhodnosť použitia

čističa najskôr overiť vlastnými testami. Pri profiloch

lakovaných práškovou farbou je dôležité, aby farba bola

dokonale vytvrdnutá. Inak môže dôjsť k vymývaniu

pigmentu 

Čistič si odlievajte do menších nádob. Obrúsok do čističa

nenamáčajte, ale AA404 naň nalejte v malom množstve.

Zabránite tým nežiaducej kontaminácii čističa v nádobke

Podkladové plochy čistite technikou 2 obrúskov. Najskôr

zotrite a očistite podklad čistým obrúskom navlhčeným

čističom AA404. Obrúsok by mal byť z materiálu, ktorý

nezanecháva vlákna a stopy na podklade, napr. bavlna.

Obrúsok veďte len jedným smerom, nevracajte sa na

očistenú plochu. Podklad vyčistite jedným ťahom. Osušte

plochu druhým, suchým obrúskom, opäť jedným ťahom

Obrúsky pravidelne vymieňajte za nové. Frekvencia záleží

od miery znečistenia podkladu 

AA404

Čistič a separátor

illbruck AA404 čistič slúži na odstránenie

nečistôt, prachu, zvyškov ochranných filmov a

stôp od značkovačov/fixiek a pod.. Používa sa

aj na odstránenie čerstvej PUR peny a tmelov.

Je vhodný na použitie na neporézne podklady

ako sú sklo, kovy, keramika. Veľmi rýchlo sa

odparuje.  



Čistič a separátor

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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