ETCHREMOVER
OPIS IZDELKA
ETCHREMOVER je sredstvo za poliranje z zelo finim, ne abrazivnim zrnom, ki odstranjuje jedko pero, vremenske vplive in fine
praske na različnih površinah, kot so steklo in plastika.

UPORABA
ETCHREMOVER je sredstvo za poliranje z močnim učinkom čiščenja in poliranja. Zaradi zelo finega abrazivnega zrna je zelo
primeren za uporabo na površinah občutljivih na praske, kot so nerjaveče jeklo, pleksi steklo, polikarbonat, glazirane ploščice
in steklene površine. Tudi zelo primeren za lokalno čiščenje visokega onesnaženja na številnih premazih, kot se uporablja na
pločevinastih ploščah.

ZNAČILNOSTI
• Uporablja se na različnih premazih, kovini, lakih, plastikah, glaziranih ploščicah in steklenih oknih
• Sredstvo za poliranje brez prask
• Lahko se uporablja na številnih površinah
• Enostavna uporaba
• Hiter in dolgotrajen učinek

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Svetlo rjava / bež

Vonj: 		

Tipičen izdelek

Specifična teža:

1,08 kg / l

pH: 		

Cca. 7

Vsebuje: 		

Površinsko aktivne snovi in zelo fino sredstvo za poliranje

Oblika: 		

Tekoča pasta

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
0,5 l plastična steklenica.

NAVODILA ZA UPORABO
ETCHREMOVER nanesite z vlažno krpo ali powersponge gobico in polirajte umazanijo ali praske. Obrišite s čisto mikrofiber krpo.

POGOJI UPORABE
ETCHREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost čistila.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,1 do 0,2 l / m². Poraba je odvisna od poroznosti površine ter vrste in stopnje kontaminacije.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži vsaj 12 mesecev. Shranite v suhem, hladnem prostoru.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite ustrezne zaščitne rokavice, zaščitna oblačila in zaščito za oči.

Označevanje
Ni razvrščen kot nevaren.

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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