GUMREMOVER
PRODUCTOMSCHRIJVING
GUMREMOVER is een vloeibare remover voor eenvoudig verwijderen van gedroogde en ingelopen kauwgom.
TOEPASSING
GUMREMOVER is een uiterst efficiënte reiniger voor verwijderen van kauwgomresten op betontegels, natuursteen, flagstones en houten
vlonders.

EIGENSCHAPPEN
• Efficiënte, snelle reiniging door oplossen en wegspoelen van de restanten.
• Binnen en buiten toepasbaar.
• Is vriendelijk voor de meeste ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Transparant blank
Bijna reukloos
Ca. 0,84 kg/liter
Ca. 7
Organische oplosmiddelen
>60oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GUMREMOVER kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Bij binnengebruik de ruimte goed ventileren.
GEBRUIKSAANWIJZING
GUMREMOVER onverdund gebruiken, de te verwijderen verontreiniging ruim inzetten en minmaal 5 minuten laten inwerken en het residu
wegspuiten met water onder gepaste druk.
VERPAKKING
5 l HDPE can.
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik per sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de poreusheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.
Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Kan dodelijk zijn bij inslikken.

GHS08

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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