SHADOWREMOVER STRONG
PRODUCTOMSCHRIJVING
SHADOWREMOVER STRONG is een pasteuze reiniger op basis van natriumhypochloride voor het verwijderen en ontkleuren van
achterblijvende resten van graffiti na gebruik van graffiti cleaners.
TOEPASSING
SHADOWREMOVER STRONG verwijdert en ontkleurd zeer efficiënt schaduwen van de meeste soorten marker-inkt en leerkleurstoffen.
SHADOWREMOVER STRONG is toepasbaar op alle soorten ondergronden die bestand zijn tegen verbleking, zoals beton, steen en vele
soorten natuursteen en sommige kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN
• Efficiënte, snelle werking.
• Ook geschikt voor poreuze ondergronden.
• Binnen en buiten toepasbaar.

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

Beige pasta
Chloor
1,12 kg/liter
Ca. 12
Natriumhypochloride en Natriumhydroxide
Niet van toepassing

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
SHADOWREMOVER STRONG kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
SHADOWREMOVER STRONG onverdund in dikke laag aanbrengen en met plastic folie afdekken om uitdrogen te voorkomen. Laat het
product van 4 uur tot een aantal dagen inwerken. Afspuiten met warm water onder gepaste druk.
VERPAKKING
5 l HDPE can.
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,7 - 1 l/m². Verbruik is sterk afhankelijk van de aard van de verruiling en de ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking 3 - 6 maanden houdbaar, Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Dit product
is bijtend voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen.

GHS09

GHS05

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.

Artikelnr.: 57698
MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018–05–04 pagina 2 van 2

