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InfraRoad 
Cleaner

Bitumenrengöringsspray på burk. 
Citrusbas som löser bitumen på 
ett mycket effektivt sätt.

Version tekniskt datablad: 2018-09-01

Användningsområden: InfraRoad Cleaner är ett mycket effektivt spraybart rengöringsmedel med en vegeta-
bilisk aktiv substans och kan användas för snabb och grundlig borttagning av tjära, 
bitumen- och asfaltföroreningar, diverse lim, tätningsmedel, fetter, vaxer, bränsleolja 
och färgföroreningar. Med sin omedelbara lösningsmedelseffekt och enkla hantering 
som spray, kan även otillgängliga områden noggrant rengöras. InfraRoad Cleane 
kan användas i nästan hela karossen och inom industrisektorn samt för rengöring av 
arbetsutrustning och anläggningar inom bitumen- och asfaltsbranschen. Produkten 
lämpar sig inte för mycket känsliga substrat, t.ex., lackerade ytor. Se till att testa pro-
dukten före användning på ett område, som inte är synligt! 

 InfraRoad Cleaner är fritt från klorerade lösningsmedel .
 

Förbrukning: Beroende på respektive tillämpning och föroreningsgrad. 

Hälso-, arbets- och  • Förvaras inte i närheten av livsmedel; ät, drick eller rök inte under arbetet;
brandskydd:   följ grundläggande hygienregler. 
 • Undvik inandning av ångor och aerosoler; vid användning inomhus, föreskrivs
	 		tillräcklig	frisk	luft	eller	att	mask	med	kombifilter	A2/P3	används;	använd	lösnings-
	 		medelsbeständiga	skyddshandskar	av	nitril,	fluorgummi	(Viton).	
	 •	Extremt	brandfarligt	enligt	industriella	säkerhetsföreskrifter	(Betr.-SchV);	skyddas	för
   solljus och temperaturer över 50°C 

 R-satser
 R 12        Extremt brandfarligt 
	 R	38								Irriterar	huden	
	 R	43								Kan	ge	allergi	vid	hudkontakt	
 R 50        Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
	 R	50/53			Mycket	giftigt	för	vattenlevande	organismer,	kan	orsaka	skadliga	
                 långtidseffekter i vattenmiljön.

 S-satser
 S	23								Undvik	inandning	av	aerosol	
 S 24        Undvik hudkontakt 
	 S	37								Använd	lämpliga	skyddshandskar
Avfallshantering: Endast helt tömda förpackningar får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfalls-

hanteras	enligt	avfallskod:	160504*	(gaser	i	tryckbehållare	som	innehåller	farliga	äm-
nen	(inkl.	haloner)	och	ej	rengjorda	förpackningar	enligt	avfallskod:	150110*	(förpack-
ningar	som	innehåller	rester	av	farliga	ämnen	eller	är	förorenade	av	farliga	ämnen).
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Lagring:	 Produkten	är	ej	känslig	för	frost!	Kan	förvaras	i	cirka	12	månader	i	förslutna	förpack-
ningar. Förvara inte materialet i närheten av gnistkällor. 

	 Kartongerna	ska	skyddas	från	fukt	och	direkt	solljus.

Förpackningsstorlek:	 600	ml	sprayburk												12	burkar/kartong								 70	kartonger/pall
	 10	l	behållare									 20	behållare/pall

Anmärkning: Detta datablad ersätter och upphäver all tidigare teknisk information om produkten. 
Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock 
att avvikelser från det i databladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga, bero-
ende på byggprojektets tillstånd.   

 Om ingenting fastställts i separata avtal, är informationen i databladet inte bindande 
och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller 
oss rätten att när som helst utföra ändringar i detta datablad förekommande informa-
tion. Vi rekommenderar vår webbsida www.infracare.se för information om ändringar. 


