Technický list

Odstraňovač olejových skvrn

sprej 500 ml

B7514

Sprej pro odstraňování olejových a mastných skvrn s hloubkovým účinkem

Rozsah
použití:

Způsob
aplikace:

Vlastnosti
výrobku:

Odstraňuje snadno a rychle skvrny a znečištění mazacím a motorovým olejem,
převodovým olejem, potravinářskými oleji a tuky, topným olejem, naftou, různými
mazivy atd. Působí rychle a bezpečně. Snadná manipulace, proniká hloubkově do
čištěného materiálu a samočinně z něj znečištění uvolní.
___________________________________________________________________
Dózu před použitím důkladně protřepejte, držte dnem vzhůru a nastříkejte přípravek
na čištěný, suchý povrch ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm. Nechte produkt dostatečně
působit. Už během krátké doby se vytvoří bílý povlak, který na sebe váže zbytky
olejů a tuků. Bílý povlak pak odstraňte odsátím vysavačem, nebo intenzivním
okartáčováním a ometením. V případě potřeby postup zopakujte.
Odpady, obsahující olej, zlikvidujte dle platných nařízení.
Doba nutná pro působení závisí na stupni znečištění, okolní teplotě a vlastnostech
podkladu atd., pohybuje se mezi 10 minutami a 1 hodinou, v případě nepříznivých
podmínek může být případně ještě delší.
Před upotřebením otestujte produkt na vhodnost a snášenlivost s čištěným
podkladem.
Pozor: Nepoužívejte na živici, asfalt a lakované plochy. Neaplikujte též na horké,
mokré nebo zamrzlé plochy.
___________________________________________________________________
použitelný pro většinu materiálů a povrchů
snadná aplikace
jednoduchá likvidace odpadu
hloubkový účinek
nezatěžuje životní prostředí
_______________________________________________________________

Použití:

používá se u betonu, přírodního i umělého kamene, zámkových dlažeb,
betonových potěrů, dlaždic, kabřince, terakoty, keramiky aj.
k univerzálnímu použití v dílnách u průmyslových podlah, na parkovištích,
v garážích, u vjezdů do průmyslových areálů, dvorů a zahrad atd.
____________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny
vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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