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 Čistiaci roztok Splice Wash (SW-100)
1. Popis

Čistiaci roztok Firestone Splice Wash SW-100 je určený na čistenie a prípravu EPDM mem-
brány v miestach, kam sa nanášajú lepidlá podľa technických požiadaviek a detailov Firestone. 
Nepoužívajte na čistenie pred aplikáciou pásikov QuickSeam Tape – v tomto prípade sa musí 
použiť QuickPrime Plus. 

2. Príprava

Nahromadené nečistoty odstráňte kefou.

3. Aplikácia

Firestone Splice Wash sa vo všeobecnosti používa na všetky spoje v ploche, kde sa nanáša 
lepidlo Splice Adhesive. Naneste Splice Wash na lepenú plochu pomocou čistej bavlnenej hand-
ry a roztierajte ju, pokiaľ nebude plocha matne čierna. Zvláštnu pozornosť venujte továrenským 
spojom a očistenú plochu nechajte uschnúť. Membrána je očistená, keď je rovnomerne tmavo 
šedá bez pruhov. 

4. Spotreba

Riedenie nie je povolené. Spotreba na štandardný spoj so šírkou 100 mm po oboch stranách je 
60 bm na galón.

5. Vlastnosti
Fyzikálne  Horľavá kvapalina

Technické  Farba Číra
  Rozpúšťadlá Zmes alifatických uhlovodíkov 
  Viskozita Veľmi riedky, voľne tečúci 
  Hustota 0.75
  Bod vzplanutia  (ºC) 12.8
  Bod varu (ºC) 119

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: vedrá p o18,9 l (5 galónov)
Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C  a 25 
°C, chráňte pred všetkými zdrojmi priameho tepla a ohňa. Horľavá kvapalina. Materiál nevysta-
vujte priamemu slnku, pokiaľ nebude potrebný na aplikáciu. 
Doba skladovania:  12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený 
zvýšeným teplotám. 

7. Bezpečnostné opatrenia

Horľavá kvapalina. Chráňte ju pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba 
na profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči 
pred kontaktom s týmto materiálom. Nedýchajte výpary. Informácie získate z Bezpečnostného 
listu produktu. Chráňte pred deťmi. 


