CEMENTRESIDUEREMOVER
OPIS IZDELKA
CEMENTRESIDUEREMOVER je blago kislinsko čistilo, hitro delujoče za odstranjevanje apnenca in cementa.

UPORABA
CEMENTRESIDUEREMOVER je kislinsko sredstvo za čiščenje in odstranjevanje apna in cementnega onesnaženja na različnih
površinah, ki so odporne proti kislinam, kot so glazirane ploščice in različne vrste opeke.

ZNAČILNOSTI
• Učinkovito, hitro čiščenje z učinkovitim razstapljanjem cementa in apna
• Uporaben za večino površin
• Ne pušajte ostankov čistila

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Prozorna blanco

Vonj: 		

Značilna kislina

Specifična teža:

Cca. 1,2 kg / l

pH: 		

Cca. 1

PAKIRANJE
10 l HDPE embalaža.

NAVODILA ZA UPORABO
Uporabite nerazredčen CEMENTRESIDUEREMOVER. Zlijte izdelek na površino in ga razmažite z gobo ali krtačo Pustite delovati
5 -10 minut in nato sperite s čisto vodo. Po potrebi postopek ponovite.

POGOJI UPORABE
CEMENTRESIDUEREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Pri uporabi v notranjosti prezračujte prostor.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je cca. 0,20 - 0,30 ltr / m². Poraba je močno odvisna od onesnaženja in poroznosti površine.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 12 mesecev. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice oblačila, zaščitna očala in obraza. Za več informacij glejte varnostni list. Uporabljate samo v
dobro prezračevanih prostorih.

Označevanje
Nevarnost. Jedko. Povzroča opekline in lahko poškoduje oči.

GHS05

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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