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Flowfast 405 Cleaner 

 

Productomschrijving 
Flowfast 405 Cleaner is een kleurloze vloeistof met een lage viscositeit op basis van 
methylmethacrylaat (MMA). 
 
Producteigenschappen 

• Verwerkingshulpmiddel 

• Reinigingsmiddel 

• Afgladmiddel 

 

Productinformatie 
 
Toepassingsgebied 
Flowfast 405 Cleaner wordt gebruikt als een gladmakend hulpmiddel voor het aanbrengen van 
Flowfast mortelcoatings. Het is tevens een uitstekend middel voor het reinigen van 
applicatiegereedschap. 
Het afgladden van de Flowfast coatings en mortels wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door de troffel 
tijdens het aanbrengen af en toe te bevochtigen met Flowfast 405 Cleaner. 
 

Milieu en gezondheid 

Tijdens het mengen en aanbrengen van Flowfast 405 Cleaner en Flowfast kunstharsen dienen 
geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te worden gedragen. Bij 
contact met de ogen onmiddellijk langdurig uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In 
geval van contact met de huid onmiddellijk reinigen met water en zeep. Flowfast 405 Cleaner en 
Flowfast kunstharsen zijn licht ontvlambaar; verwijderd houden van warmte en van alle 
ontstekingsbronnen en niet roken. De mixer en alle andere elektrische apparaten die op de 
toepassingsplaats worden gebruikt, moeten explosieveilige uitvoeringen zijn. Vóór gebruik moet 
het veiligheidsinformatieblad worden gelezen en begrepen. 
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Technische informatie 
 
Technische eigenschappen (vloeibare toestand) 
Viscositeit, +25 °C: (EN DIN 53019)  Ca. < 1 mPa·s (afschuifsnelheid 1500 s-1 
Dichtheid, +23 °C: (ISO 1183)  0.9 kg/l  
Vlampunt: (ISO 1516)  + 11.5 °C 
 

*Houd er rekening mee dat een objectieve vergelijking met andere gegevens alleen mogelijk is indien de normen en parameters 
identiek zijn. 
 
Verpakking 
20 kg metalen emmers 

 

Opslag 
Op een koele en droge plaats en in een oorspronkelijk gesloten verpakking bewaren. De optimale 
opslagtemperatuur is tussen +15 - +20 °C. De maximale opslagtemperatuur is +30 °C. 
Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht / verontreinigingen. 
 
Houdbaarheid 
12 maanden in ongeopende verpakking. De fabricagedatum wordt op het etiket vermeld als: 
xxxxxx-140708C3, waarbij de datum 8 juli 2014 is. xxxxxx en C3 zijn interne codes. 
 

Verwerkingsinstructies 
 
Verwerkingsomstandigheden 

Flowfast 405 Cleaner kan meerdere malen worden hergebruikt. Het moet worden opgeslagen en 
vervoerd in goed gesloten originele emmers. Indien het te sterk vervuild is met resten hars en 
katalysator, kan Flowfast 405 Cleaner een afzetting of vlokken vormen, waarvan het volume 
toeneemt door opslag onder hoge temperaturen. In dergelijke gevallen moet de Flowfast 405 
Cleaner worden afgevoerd en vervangen worden door nieuw materiaal. 
Flowfast 405 Cleaner moet worden afgevoerd als vaste stof. Daartoe 10% Flowfast 405 Cleaner 
toevoegen aan de nog niet uitgeharde en resterende harsen en na toevoeging van Catalyst (C2) 
laten uitharden. 
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Technische Service 
Tremco CPG Netherlands B.V. 
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland 
Tel. +31 (0)183 56 80 19  
E-mail info-nl@cpg-europe.com 
 
Garantie 
Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal 
materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met 
betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door 
Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. 
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