GLASSRENOVATOR
OPIS IZDELKA
GLASSRENOVATOR je čistilo, ki bazira na različnih kislinah za čiščenje trdovratnih anorganskih onesnaževanj.
UPORABA
GLASSRENOVATOR se uporablja za odstranjevanje vodnega kamna, ostankov cementa ali prodnatih steklenih površin in se
lahko uporablja zunaj kot tudi v notranjosti.

ZNAČILNOSTI
• Odstranjuje vodni kamen, ostanke cementa, ipd
• Čisti steklene površine
• Uporabniku prijazno
• Ne vsebuje fluorne kisline
• Popolnoma topen v vodi

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Brezbarven

Vonj: 		

Značilen

Specifična teža:

1,10 kg / l

pH: 		

<2

Vsebuje: 		

Klorovodikova kislina

Vrelišče:		

>100°C

Oblika: 		

Tekoča

Razredčenje:

Ne redčite

Vsebina Vos:

Ne vsebuje VOS

Topnost:		

Popolnoma topen v vodi.

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Uporabite nerazredčen GLASSRENOVATOR. Površine stekla obdelajte z vlažno krpo ali gobo. Nanesite GLASSRENOVATOR na
obdelano območje. Pustite ga delovati 1 - 5 minut. Nato temeljito sperite z vodo.

POGOJI UPORABE
GLASSRENOVATER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Nižje temperature lahko upočasnijo delovanje čistila.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,1 - 0,5 l/m². Glede na naravo in intezivnosti kontaminacije.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni, neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v suhem in hladnem, dobro prezračevanem
prostoru.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerno zaščitne rokavice, obleko, zaščitna očala in zaščitno opremo za obraz. Ta izdelek je koroziven za kožo in oči. Za
več informacij glejte varnostni list.

OZNAČEVANJE
Nevarnost. Lahko povzroči resne opekline in poškodbe oči.

GHS02

GHS07		

GHS09

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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