Technický list

CITRUSOVÝ ČISTÍCÍ SPREJ 400 ml

B7517

Speciální čistící a odmašťovací přípravek na bázi přírodních látek
Rozsah
použití:

Vysoce efektivní odmašťovací přípravek na přírodní bázi,
využitelný k odstraňování olejů, tuků, asfaltu, pryskyřic,
zbytků lepidel, gumy, barev, inkoustů, popisků propisovací
tužkou, fixem a samolepek z kovových povrchů, nářadí,
nábytku, oken, tabulí, plastových a skleněných povrchů.
Vhodný i k odstranění nezaschlé PU pěny a některých
čerstvých graffiti z hladkých povrchů.
_____________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte nástřikem z cca 25 – 30 cm vzdálenosti
přímo na znečištěný povrch nebo místo, nechte krátce působit.
Následně nečistoty setřete čistou textilií nebo průmyslovou
utěrkou.
_____________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Vysoce koncentrovaný čisticí sprej na bázi přírodních látek, vhodný k
odmašťování a odstraňování zbytků gumy, plastů, olejů, tuků, dehtu, asfaltu,
inkoustů, samolepek, barev a lepidel ze všech běžných povrchů.








na přírodní bázi
citrusová vůně, příjemný pro zpracování
nezpůsobuje korozi
neutrální pH
nízká spotřeba
extrémní čisticí účinek, na plastech vždy ověřte snášenlivost !
mírně dezinfikuje

___________________________________________________________________________

Použití:

 vhodný k čištění průmyslových strojních zařízení nebo při
práci s pneumatikami v pneuservisech
 k čištění povrchů a strojů při výrobě a montážích plastových
dveří a oken
 využitelný ve veřejných zařízeních, školách, prostředcích městské
hromadné dopravy, na stavbách apod.
 vzhledem k příjemné vůni je ideální k využití při čištění ledniček,
chladicích boxů, ve velkých závodních kuchyních a sanitární keramiky
___________________________________________________________________________

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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