GLUEREMOVER
OPIS IZDELKA
GLUEREMOVER je močno topilo, ki učinkovito raztopi lepila in tesnilne ostanke različnih površin.

UPORABA
GLUEREMOVER se uporablja za odstranjevanje novih in starih ostankov lepila različnih površin. Ne nanašajte na akrilno steklo/
pleksiglas.

ZNAČILNOSTI
• Odstrani hitro in enostavno
• Primerno za različne površine

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Prozorna

Vonj: 		

Vonj po alkoholu

Specifična teža:

Cca. 0,85 kg / l

pH: 		

Cca. 7

Vsebuje:		

Mešanico alkohola

Plamenišče:

Cca. 30°C

PAKIRANJE
1 l in 5 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite GLUEREMOVER z mehko ščetko, krpo ali s pršilom za večje površine. Pustite delovati za par minut, dokler se lepilo ne
raztopi. Očistite z visokotlačnim pršilom ali uporabite gumijasto strgalo.

POGOJI UPORABE
GLUEREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne nanašajte na neposrednem soncu ali na vročih površinah.
Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od površine cca. 0,2-0,5 l/m².

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni, neodprti embalaži, vsaj 24 mesecev trajanje. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru, priporočeno v
ognjevarnem prostoru - po predpisih PGS 15.
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VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice in očala. Uporabite masko na slabo prezračevanih območjih. Za več informacij glejte varnostni list.

Označevanje
Nevarnost. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči statično obremenitev z mešanjem in prelivanjem..

GHS05

GHS08

GHS02

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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