INVISIBLE INKREMOVER
OPIS IZDELKA
INVISIBLE INKREMOVER je bil posebej razvit za odstranjevanje grafitov na osnovi srebrovega nitrata. Imenovano tudi
Magic Ink.

UPORABA
INVISIBLE INKREMOVER je čistilno sredstvo za odstranjevanje grafitov na osnovi srebrovega nitrata (Magic Ink). Uporablja
se na gladkih, kot tudi poroznih in občutljivih površinah

ZNAČILNOSTI
• Čisti hitro in učinkovito
• Primerno za trde površine, plastične in porozne površine
• Za notranjo in zunanjo uporabo

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Transparentna, bela

Vonj: 		

Blag

Specifična teža:

1,1 kg/l

pH: 		

Cca. 2

Vsebuje: 		

Vodikov peroksid in dušikovo kislino.

PAKIRANJE
5l

NAVODILA ZA UPORABO
INVISIBLE INKREMOVER se dobavi kot dve komponenti. Dodajte 80g praha (1. komponenta) v 920g tekočino med
konstantnim mešanjem. Uporaba na poroznih površinah: izdelek nanesti s čopičem. Pustite ga 1-6 ur. Ne dovolite, da bi se
uporabljeni izdelek posušil. Po odstranitvi grafita odstranite ostanek z visokotlačnim čistilnikom s primernim pritiskom in
temperaturo med 70 in 90 ° C. Izperite z dovolj vode. Po potrebi ponovite. Uporaba na gladkih površinah: nanašajte z gobo.
Odvisno od grafita pustite 15 - nekaj minut. Po nekaj časa, obrišite površino z gobico PowerSponge ali netkane najlon blazinice.
Po potrebi ponovite.

POGOJI UPORABE
INVISIBLE INKREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost.

TEORETIČNA PORABA
Potrošnja ca. 0,15 - 0,30 l/m². Poraba je odvisno od grafita in površine.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni, neodprti embalaži od 3 do 6 mesecev, če je shranjena na mestu brez zamrzovanja. Mešani komponenti največ
1 teden.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito obraza. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru stika z očmi, takoj
sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom. Po stiku s kožo sperite z milom in vodo. Če se pogoltne, piti vodo ali
mleko, ne spodbujajte bruhanja, čimprej se posvetujte z zdravnikom.

Označevanje
Nevarnost. Povzroča hude opekline in poškodbe oči.

GHS05

GHS03

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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