SHADOWREMOVER
PRODUCTOMSCHRIJVING
SHADOWREMOVER is een sterk alkalisch reinigingsmiddel voor verwijdering van graffiti-schaduwen en verf van poreuze ondergronden.
TOEPASSING
SHADOWREMOVER verwijdert graffiti en moeilijk verwijderbare pigmenten van poreuze, minerale ondergronden zoals graniet,
natuursteen, marmer, kalksteen, lei, beton en anorganische verven. Ook toepasbaar op harde oppervlakken zoals metaal, behandeld hout,
klinkers of geglazuurde tegels. Niet toepassen op zachte, non-ferro metalen zoals aluminium, zink en messing.

EIGENSCHAPPEN
• Biologisch afbreekbaar
• Geschikt voor vele soorten ondergronden.
• Reinigt snel en effectief

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

Bruin/geel
Mild
1,06 kg/liter
Ca. 14
Kaliumhydroxide

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
SHADOWREMOVER is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond.
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
SHADOWREMOVER niet verdunnen. Aanbrengen met kwast (bij voorkeur met kunststof vezels). 2 tot 30 minuten in laten werken,
vervolgens onder hoge druk met heet water afspuiten, 70 - 150 bar en 40 - 90°C, en een wateropbrengst van 20 l/min.
Herhaal de behandeling indien restanten, schaduwen en pigmenten achterblijven.
VERPAKKING
10 l
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik is afhankelijk van de ondergrond en de aard van de graffitiresten, ca. 0,2 - 0,5 l/m.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, goed geventileerde en vorstvrije plaats.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, en beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Aanraking met ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken en
medisch advies inwinnen.
ETIKETTERING
Corrosief. Schadelijk. Kan ernstige huidirritatie en oogschade veroorzaken.
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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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