
 Multi Solver  

Aansprakelijkheid en garantie 
Imhotec garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming met de specificaties. De aansprakelijkheid zal  
nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Vraag ons naar de algemene projectgarantie. De 
gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. In alle gevallen kunt u 
advies vragen aan onze technische adviseurs. Datum laatste herziening 19/01/2010  

 

 
 

 
Technische gegevens Multi Solver  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Artikelnr. Kleur. Inhoud. Aantal. 

145501 Transparant 500 ml 12 st / doos 

145502 Transparant 5 l 4 st / doos 

Imhotec Multi Solver is een hoogwaardig kit- en li jmoplosmiddel op 
basis van geoxideerde, alifatische en aromatische koolwaterstoffen. 
 
Uitstekend voor het week maken van diverse lijmen, kitten en voor het 
verwijderen van teerresten, wassen, vetten  en andere. Multi Solver tast 
de meeste  ondergronden, ook kunststoffen en lakken,  niet aan. 
 
Imhotec Multi Solver bij twijfel eerst testen. 
 
Inhoud 500 ml 
 

Veiligheid 
 
Beschrijving van de 
eerstehulpmaatregelen 
· Na het inademen: Frisse lucht 
toedienen; bij klachten arts 
ontbieden. 
· Na huidcontact: Over het 
algemeen is het produkt niet 
prikkelend voor de huid 
· Na oogcontact: 
Ogen met open ooglid een aantal 
minuten onder stromend water 
afspoelen en dokter raadplegen. 
· Na inslikken: Geen braken 
teweegbrengen en onmiddellijk 
medische hulp. 
 
Ontwikkeld voor professioneel 
gebruik. 
 
Veiligheidsbladen op aanvraag 
verkrijgbaar.  

 

Technische specificaties Multi Solver 
 

• Vorm: Aërosol 
• Kleur: Volgens de produktbeschrijving 
• Reuk: Karakteristiek 
• Kookpunt/kookpuntbereik: 82°C 
• Vlampunt: 13°C 
• Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
• Ontstekingstemperatuur: 270°C 
• Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald. 
• Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. 
• Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, 

maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels 
is mogelijk. 

• Ontploffingsgrenzen: 
• Onderste: 0,6 Vol % 
• Bovenste: 12,0 Vol %  
• Dampspanning bij 20°C: 4 Bar 
• Dichtheid bij 20°C: 0,794 g/cm³ 
• Verdampingssnelheid Niet bruikbaar. 
• Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
• Water: Niet resp. gering mengbaar. 
• Organisch oplosmiddel: 97,5 % 
• Alleen voor professioneel gebruik. 

   

Overig 
 

• Houdbaarheid 12 maanden 
• Soort ondergrond Mechanisch 
• Verwerkingstemperatuur +5° C tot +35° C 

 


