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M00000176 

Quickleen spray, 60ml 

 

 
 

Omschrijving 

Polywater Quickleen spray is ontwikkeld voor een snelle reiniging van glasvezel. Het 

verwijderd stof, buffergel, pluisjes, vingerafdrukken en olie zonder moeite. 

Nabehandeling met alcohol om vezels te reinigen en separeren (voor het lassen van de 

glasvezels) is niet meer nodig. Het vermindert chemische geuren en beperkt 

dampconcentraties tot een minimum om een veilige werkomgeving te garanderen. De 

spray droogt snel, waardoor er geen oplosmiddel vast blijft zitten in de connector om 

signaalverlies te verminderen. Quickleen verdrijft statische elektriciteit en verwijdert 

oppervlaktelading zodat het oppervlak minder snel opnieuw wordt besmet. Het helpt uw 

lasapparatuur schoon te houden van verontreiniging voor een betere vezel uitlijning en 

laskwaliteit. 

 

Algemene informatie  

Inhoud 

Merk 

60 ml 

Polywater 

 

Toepassingseigenschappen  

Bereik temperatuurgebruik 

Opslag 

 

Houdbaarheid 

-5 °C tot 50 °C 

Houd containers goed gesloten wanneer 

niet in gebruik 

2 jaar 

 

Identificatie van gevaren  

Bevat 

 

Methyl nonafluorobutyl ether, methyl 

nonafluoroisobutyl ether, isopropanol 
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Pictogrammen 

Signaalwoord 

Gevarenaanduidingen 

Voorzorgsmaatregelen 

 

 

 

 

 

Samenstelling 

 

Behandeling en opslag 

 

Geen vereist 

Geen vereist 

Geen vereist 

Beschermende handschoenen dragen. 

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

Op een goed geventileerde plaats 

bewaren. Blijf kalm. 

Inhoud/verpakking afvoeren in 

overeenstemming met lokale regelgeving. 

1-Butoxy-2-propanol, Dipropylene glycol 

monomethyl ether, isopropanol 

Houd verpakking gesloten wanneer niet in 

gebruik. 

 

Fysische en chemische eigenschappen  

Residu 

Uiterlijk 

pH 

Vriespunt 

Kookpunt 

Vlampunt 

Verdampingssnelheid 

Ontvlambaarheid (vast,gas) 

Dampspanning 

Dampdichtheid 

Soortelijk gewicht (H2O = 1) 

Oplosbaarheid in water 

VOC-gehalte 

 

Stabiliteit en reactiviteit 

Chemische stabiliteit 

Mogelijke gevaarlijke reacties 

Te vermijden omstandigheden 

Chemisch op elkaar inwerkende 

materialen 

Gevaarlijke ontledingsproducten 

 

 

 

 

 

 

<100 ppm 

Heldere, kleurloze vloeistof 

Niet van toepassing 

-42 °C 

54 °C 

Geen 

Snel 

Niet van toepassing 

207 mmHg @25°C 

7.1 (Air = 1) 

1,48 

Licht (minder dan 10%) 

67 g/l 

 

 

Stabiel 

Geen bekend 

Geen bekend 

Sterke basen en sterke oxidatiemiddelen 

 

Kooldioxide, koolmonoxide, giftige damp, 

gas en deeltjes tijdens verbranding 
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Toxicologische informatie 

Oogcontact 

 

 

 

 

Huidcontact 

 

 

 

 

 

 

Potentieel van irritatie en sensibilisatie 

 

Inademing 

 

 

 

Inslikken 

 

Direct oogcontact kan oogirritatie 

veroorzaken. Deze irritatie is minimaal en 

is naar verwachting van voorbijgaande 

aard. 

Langdurige of herhaalde blootstelling van 

de huid kan oliën verwijderen, waardoor 

roodheid, uitdroging en barsten ontstaan. 

Personen met reeds bestaande 

huidaandoeningen kunnen voor dit 

materiaal gevoeliger zijn voor 

huidirritatie. 

Product kan irriterend zijn voor huid en 

ogen. Het is geen sensibilisator. 

Kan irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken. Symptomen kunnen zijn: 

hoesten, niezen, afscheiding uit de neus, 

hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn. 

Inslikken van grote hoeveelheden kan 

irritatie van het spijsverteringskanaal of 

schade aan het zenuwstelstel 

veroorzaken (bijv. sufheid, duizeligheid, 

verlies van coördinatie en vermoeidheid). 

 

 


