
 

 

 

 

MULTISOLVE – ingen aggressive 
stoffer 

Fjerner fugemasser inkl silikon og lim 
produkter på en sikker måte. Fjerner voks, 
fett, blekk, tjære, olje, parafin, toner farger, 
små sement rester, klistremerker, 
tyggegummi, asfalt/bitumen produkter og 
en rekke andre vanskelige kjemikalier 
Fordamper raskt – etterlater ingen oljete 
overflate 
Kan brukes på omtrent alle materialer 
Reagerer raskt og reduserer unødvendig søl 
Anbefales benyttet før bruk av alle CT1 
fugemasser og lim produkter 
 

 
 
 
 

1. PRODUKTBESKRIVELSE  
MULTISOLVE er en sikker og hurtigvirkende rensespray for rengjøring og avfetting. 
Produktet er en 100% aliphatic hydrokarbon spray som ikke inneholder resirkulerte 
kjemikalier. Rengjøring og avfetting av mekaniske deler, motorer, bremser og 
hjuloppheng. Rengjøring av verktøy og utstyr – angriper ikke plastprodukter. Fjerning av 
klistremerker, lim og maskerings- 
tape. Fjerning av overflate fett før ny montering f.eks., hengsler. Angriper ikke maling. 
Fjerning av dobbeltsidig tape og merker på støtfangere uten å skade overflaten. Fjerning 
av tjære, asfalt og olje flekker på utstyr og plastdeler. Fjerning av fett og olje flekker på 
bilseter osv. (test alltid fargefastheten først). Slutt finish for å lage pene avslutninger av 
CT1 fugemasse på fliser etc. Rengjøring av malte overflater og som avfetting før maling. 
Fjerning av herdet voks eller silikon (bruk alltid to-klut system). 
 

2. ANVISNINGER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Produktet anses svært brannfarlig og holdes unna varmekilder, 
antennelseskilder, oksiderende midler. Se sikkerhets datablad. 
 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Benyttes i godt ventilerte rom. Ved forbrenning dannes CO og CO2.  
Se sikkerhets datablad. 
 

4. MILJØPÅVIRKNING 
Uoppløselig og biologisk nedbrytbar i vann. Se sikkerhets datablad.  
 

5. HMS-REFERANSER 
Personlig verneutstyr og brannslukking. Se sikkerhets datablad.  
 

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
Innleveres til steder som behandler spessialavfall. Se sikkerhets datablad. 
 

7. TEKNISK SERVICE 
Importør CT1 Norge AS – Hotvetveien 124 – 3023 DRAMMEN 
Telefon: +47 91 19 60 60 – E-post: post@ct1.no – www.ct1.no 
TEKNISKE DATA MULTISOLVE 
Egenskap ved 20°  : Væske 
Farge   : Fargeløs 
Kokepunkt/nivå  : 140°C - 171°C 
Spesifisert gravitasjon : 0,740 – 0,750 ved 25°C 
Trykk i beholder  : 1,0 Kpa ved 20°C 
Flamme punkt  : +28°C 
Selvantennende   : +210°C 
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All informasjon, inkludert illustrasjoner er ment å være korrekte. Brukeren skal selv uansett vurdere om produktet er 
tilfredsstillende for bruk på sin applikasjon. CT1 Norge AS gir ingen fulle garantier for nøyaktig produktbeskrivelse og frasier seg 
ett hvert ansvar i forbindelse med bruken av produktet. CT1 Norge AS sine forpliktelser er kun knyttet til de standard 
betingelser som gjelder i forbindelse med salg - og levering av produktet. CT1 Norge AS vil ikke påta seg eller være ansvarlig for 
skader eller ulykker som skjer indirekte eller som en konsekvens av salg, bruk eller misbruk av dette produktet. 
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