Technický list

Stav: leden 2010

Odstra ova uzavíracího nát ru
Versiegelungs-Entferner

Popis

Ú inek

Oblasti použití

Zpracování

vody pak

Mírn alkalický isticí prost edek pro snadné odstra ování akrylátových a voskovitých
konzerva ních nát r . Produkt lze dob e smýt vodou, málo p ní a lze jej zpracovávat
strojn .
Technická data:
Hustota: cca 1,0 g/cm³
pH: cca 9
Bod vzplanutí: > 65°C
Vzhled produktu: kapalina, irá, bezbarvá
Pach: nespecifický
Rozpustnost ve vod : úplná
Ú inné látky p sobí na konzerva ní nát r a rozkládají jej. V kombinaci s rozpoušt jícími
látkami a tenzidy se „Složky konzerva ního nát ru“ rozvolní a emulgují, takže je lze smýt
vodou.
K odstra ování konzerva ních nát r a ostatních voskovitých a akrylátových prost edk na
ošet ování podlahy. P ípravek je vhodný také ke strojovému išt ní.
Podklady: pot ry, st rkové hmoty, teraco apod.
Doporu ujeme ov it na zkušební ploše.
Produkt z e te v pom ru až 1:5 a pomocí mopu apod. nanášejte. Po 10 minutách
p sobení na n kterých místech vyzkoušejte, jestli je konzerva ní nát r rozrušen až na
podklad. Nenechejte zaschnout, p íp. p idejte produkt.
Poté p idejte vodu, lehce prokartá ujte bílým padem a stáhn te nebo vysajte. Pomocí isté
umývejte tak dlouho, dokud nejsou odstran ny všechny zbytky istidla.
Pozor: Zranitelné plochy, jako je mramor (vysoce lesklé) laky, d evo, tapety apod.
chra te p ed p sobením p ípravku.

Teplota pro zpracování: 15-25°C - teplota povrchu. Podlahové topení v as ztlumte nebo vypn te.
Spot eba: cca 15- 20 m2/ l
Skladování:
Trvanlivost:

V uzav eném stavu, v chladu, ne v mrazu.
až cca 4 roky.

Bezpe nost, ozna ení
Na . o nebezp. látkách p íp. sm rnice ES 1999/45: žádné
Na . o detergentech:
Obsažené látky: pod 5 % aniontových tenzid , pod 5 % fosfát , konzerva ní prost edky,
Aromatické látky, geraniol.
Transport ADR 2003/GGVSE: nejedná se o nebezpe né zboží
Chra te p ed d tmi.
Ochrana životního prost edí a likvidace:
Tenzidy jsou dle zákona o detergentech p íp. dle sm rnic EU odbouratelné. Ve z ed ném
stavu se p ípravek smí dostat do odpadních vod. Lahve z PE jsou recyklovatelné. WGK 1
dle VwVws z
17.5.99. Vypláchnuté nádoby lze odevzdávat do sb ren.
Klí AVV: 07 06 99.
Balení:

Polyetylen (kanystry 5 l).

Tyto informace p edstavují souhrn vlastností produktu, jak odpovídají soušasnému stavu našich poznatk . Vzhledem k rozmanitosti použití
musí zpracovatel prov it vhodnost a možnost použití k danému ú elu a zpracování p izp sobit p íslušným materiál m a místním
podmínkám. Za zpracování nep ebírá výrobce/ prodejce zodpov dnost, protože je nem že ovlivnit. Pokud s p ípravkem nemáte zkušenosti
nebo máte pochyby, obra te se na nás s dotazem nebo vhodnost p ípravku ov
e na malé ploše. 426/110hs
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