GRAFFITIGEL 221 RS
OPIS IZDELKA
GRAFFITIGEL 221 RS e okolju prijazen, rahlo gelast odstranjevalec grafitov na osnovi dibaznega estra in trietanolamina.

UPORABA
GRAFFITIGEL 221 RS je odstranjevalec v obliki paste za barve in grafitne sence poroznih in neporoznih površin. Posebna sestava omogoča lahko odstranjevanje grafitov na vlakih, avtobusih, podzemnih vlakih in tramvajih.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv (test OECD 302b)
• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Primeren za več vrst površin
• Lahko se uporablja tudi na poroznih površinah
• Gel z dolgim kontaktnim časom in intenzivno funkcijo

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Nekje med nevtralno in oranžno

Vonj: 		

Topilo (blago)

Specifična teža:

1,05 kg/l

pH: 		

Cca. 7

Vsebuje: 		

Dibazični ester, butoksietanol in trietanolamin

Plamenišče:

97°C

PAKIRANJE
10 l

NAVODILA ZA UPORABO
Ne redčite GRAFFITIGEL 221 RS. Na gladkih, neporoznih površinah: Nanesite debelo plast GRAFFITIGEL 221 RS s čopičem.
Pustite izdelek delovati 3-5 minut. Čistilno sredstvo vtirajte s čopičem na grafitih, dokler se ta ne raztopi. Nato očistite z
nizkim pritiskom, najboljše z vročo vodo. Po potrebi postopek ponovite. Priporočljivo je prej narediti test. Na poroznih
površinah: nanesite GRAFFITIGEL 221 RS s krtačo in močno vtirajte po površini in pustite delovati 30 minut do 4 ure. Nato
očistite z visokim pritiskom (odvisno od površine) z vročo vodo (približno 90°C). (Hitrost pretoka vode 20 l/min., In kot
šobe med 15°C in 25°C). Ko je vodni tlak vode previsok za kovinske površine, se površina lahko poškoduje. V tem primeru
je bolje delati z gobo ali mokro krpo.

POGOJI UPORABE
GRAFFITIGEL 221 RS se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne uporabljajte pri neposredni sončni svetlobi ali na
vročih površinah. Nizke temperature lahko upočasni aktivnost delovanja.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od površine ca. 0,2-0,5 l / m².
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SKLADIŠČENJE
V originalni zaprti embalaži, rok trajanja najmanj 3 do 6 mesecev. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru, brez zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, zaščitna očala in zaščito obraza. Če pride v stik z očmi, takoj izpirajte z obilo vode
in se posvetujte z zdravnikom. V primeru zaužitja pijte vodo ali mleko, ne izzvati bruhanja in se takoj posvetujte z zdravnikom.

OZNAČEVANJE
Opozorilo. Lahko povzroči draženje kože in resno draženje oči

GHS07

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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