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• Idealiskt för att jämna ut TEC7-, 
FLEX7-, ROOF7- och TRANS7-fogar

• Avlägsnar ohärdad TEC7, FLEX7, ROOF7, 
TRANS7, X-TACK7 och byggskum

•	 Kan	användas	på	de	flesta	ytor	-	skadar	
inte lack, plast eller glas

•	 Lämnar	inte	kvar	någon	oljefilm
• Aerosol kan användas i alla riktningar, 
360˚

BESKRIVNING:

TEC7-CLEANER är ett universalt rengörnings-, avfettings- 
och fogglättningsmedel. Det innehåller inte aromatiska 
eller klorinerade lösningsmedel och är därför säkert att 
använda	på	de	flesta	ytor.	TEC7-CLEANER	har	en	neutral	
lukt av lösningsmedel.

BRUKSANVISNING:

1.  Spraya TEC7-CLEANER på ytan som ska limmas/fogas 
och torka torrt med en ren trasa.

2.  Låt TEC7-CLEANER dunsta bort helt innan limmet/fog-
massan läggs på.

3.  Upprepa vid behov behandlingen.

4.  Vid putsning av fogar sprayas TEC7-CLEANER sparsamt 
direkt	på	fingeret	eller	på	fogen	som	sedan	putsas	 
omgående.

5.	 Aerosol	kan	användas	i	alla	riktningar,	360˚.

GLÄTTAR FOGAR

NB! Vid borttagning av organiska föroreningar, 
använd FOAM7.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

- Glättning av TEC7-, FLEX7-, ROOF7-, ROCK7- och 
TRANS7-fogar

- Avfettning och rengöring av alla slags ytor före  
limning, fogning eller målning

- Avlägsnar limrester från klistermärken och etiketter

- Avlägsnar färsk oljemålning, lim, ohärdat byggskum, 
fett, olja, tjära, stearin, skidvalla, kåda etc.

- Avfettning och rengöring av verkstadsutrustning, 
verktyg och maskiner

- Snabb och säker avfettning av järnhaltiga och icke-
järnhaltiga metaller före limning eller målning

- TEC7-CLEANER oxiderar inte vid kontakt med lätt- 
metaller

-	 Borttagning	av	oljefläckar	på	beläggingssten/skiffer

Om ytan som ska limmas/fogas är förorenad av icke- 
organiska föroreningar, måste den rengöras med TEC7-
CLEANER först:

TEKNISKT:

 Färg Klar
 Lukt Svag lukt av lösningsmedel
 Tillstånd vid rumstemp. Flytande
 Kokpunkt 138°C – 175°C 
 Ångtryck 1,0 KPA 20°C 

 Densitet 0,72 vid 25°C
 Flampunkt 27°C
 Självantändning 208°C
 Förvaring Förvaras svalt och torrt
 Förpackning/Artikelnummer 500ml aerosol – T683041
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GLÄTTAR FOGAR

TEC7-CLEANER TAR BORT OHÄRDAD FÄRG:

TEC7-CLEANER ANVÄNDS TILL BORTTAGNING AV SKIDVALLA:

PS:	Informationen	och	rekomendationer	i	denna	produktinformation	är	framtagna	i	god	tro	då	dom	är	baserade	på	tester	och	erfarenhet.	Då	det	finns	många	
olika rengörningsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slut-
liga resultatet. Det rekomenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.

OPTIMALISERA FOGNINGEN

Rengör ytan som skall fogas med ex. 
TEC7-CLEANER.

Applicera fogen – en fogpistol med hög ut-
växling, ex. TECGUN, ger bästa resultatet.

Använd gärna en fogglättare, ex. 101 
FOGGLÄTTARE, för att jämna till ytan på 
fogen. Om du sprayar TEC7-CLEANER  
eller HP7 på fogen före glättning gör 
detta själva glättningen lättare, då  
massan blir mindre klibbig.


