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Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra 
vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på 
brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti 
direkte eller indirekte.
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EA-264
Motorrens

Beskrivelse:

EA-264 er en emulgerbar rensevæske specielt fremstillet, til krævende affedtningsopgaver på alle slags
metaloverflader. 
Til rensning af alle emner, der tåler kortvarig påvirkning af petroleum.
Opløser fedt, olie og snavs 5-10 minutter efter påføring. Derefter skylles med koldt eller varmt vand.
Anvendes til rensning af smøregrave, maskiner, værktøj, motorer, fliser, cementgulve, samt til affedtning
af emner der skal males, galvaniseres, fosfateres, emaljeres eller lignende.
Ved særligt forurenende opgaver eller på porøse overflader anbefales det at skrubbe emnerne med en børste,
eller gentage behandlingen. 
Hvor vand ikke er ønskeligt kan emnet aftørres med rene klude.

Egenskaber:

•  opløser fedt og olie
•  skader ikke maling, gummi, plastik etc.
•  afvaskes eller spules med vand (havvand kan anvendes)
•  kræver kun et minimum af mekanisk bearbejdning
•  hurtigt virkende
•  efterlader en fedtfri overflade
•  selvrensende
•  ætser ikke
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Information:
Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres 
hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 

A-23

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Meget brandfarlig. Irriterer huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
For dunk desuden: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Tekniske data:
Pr.Nr.: 173105

Drivmiddel:  CO2

Base: mineralolie

Flammepunkt (Konc): > 65° C

Vægtfylde v/20°C. 0,975 g/ cm3

Vandopløselighed: opløselig
VOC:

MAL-kode (1993):

Lever op til kravene i RoHs direktivet

NSF-Registrering

Salgs information:
Varenummer: 13535 7792 7798

Emballage: Spray Dunk Dunk

Indhold: 500 ml 5 liter 200 liter

Vægt: 458 g 4,9 kg 195 kg

Farve: Lysebrun Lysebrun Lysebrun

EAN nummer: 5709894135359 5709894077925 5709894077987

EA-264 Motorrens


