GRAFFITIGUARDREMOVER
OPIS IZDELKA
GRAFFITIGUARDREMOVER je čistilno sredstvo na osnovi površinsko aktivnih snovi in etanolamina.

UPORABA
GRAFFITIGUARDREMOVER e čistilno sredstvo za odstranjevanje poltrajne antigrafitne zaščite GRAFFITIGUARD in grafitov iz
ranljivih površin.

ZNAČILNOSTI
•

OKkolju prijazno

•

Biološko razgradljivo

•

Za notranjo in zunanjo uporabo

•

Na vodni osnovi

•

Hitro in učinkovito delovanje

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Svetlo rumena

Vonj: 		

Amonijak

Specifična teža:

Cca. 1,0 kg / l

pH: 		

Cca. 10,5

Vsebuje: 		

Etanolamin, 2-butoksietanol in neionske detergente

Plamenišče:

Ni vnetljiv

Oblika		

Tekoče

PAKIRANJE
5 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Ne redčite GRAFFITIGUARDREMOVER. Nanesti GRAFFITIGUARDREMOVER na površino s pršenjem z nizkim tlakom in pustite
delovati nekaj minut. Aktivirajte odstranjevalec s gobo ali čopičem. Odstranite grafit in / ali premaz s gobico, krpo ali z visokim
tlakom z vročo vodo.

POGOJI UPORABE
GRAFFITIGUARDREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne uporabljajte pri neposredni sončni svetlobi ali
na vročih površinah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od površine ca. 0,2-0,5 l / m².
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v suhem, hladnem in brez zmrzali skladiščnem
prostoru.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito obraza. V primeru stika z očmi takoj sperite z veliko vode in se posvetujte
z zdravnikom. Po stiku s kožo, sperite z milom in vodo. Pri zaužitju pijemo vodo ali mleko, ne izzvati bruhanja, takoj poiščite
zdravniško pomoč. Na slabo prezračevanih območjih uporabite zaščito pri dihanju.

Označevanje
Opozorilo. Lahko povzroči draženje kože in resno draži 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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