NITOCOATREMOVER
OPIS IZDELKA
NITOCOATREMOVER je odličen odstranjevalec NITOCOAT premaza.

UPORABA
NITOCOATREMOVER je zelo učinkovit odstranjevalec, ki temelji na fluorovodikovi kislini in dušikovi kislini za stare NITOCOAT
premaze in polisilazanske premaze.

ZNAČILNOSTI
• Učinkovit, hiter učinek
• Varno na ne mineralnih površinah

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Transparenta, bela

Vonj: 		

Ostra kislina

Specifična teža:

Cca. 1,28 kg / l

pH: 		

Cca. 1,4

Vsebuje: 		

Fluorovodik in dušikovo kislino

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
2 kg vedro

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite debelo plast NITOCOATREMOVER s čopičem ali valjčkom in pustite stati 10 - 20 minut. Podrgnite celotno površino z
belo najlonsko gobico in sperite s vodo z ustreznim pritiskom. Po potrebi postopek ponovite. Vedno naredite test pred dejanskim delom. Steklene in glazirane ploščice lahko poškodujemo s tem čistilom.

POGOJI UPORABE
NITOCOATREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Kadar uporabljate v notranjosti, prezračite sobo in uporabite masko za zaščito dihal.

TEORETIČNA PORABA
Poraba približno 0,15 - 0,30 l / m². Poraba je odvisna od starosti in debeline NITOCOAT-a.

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni embalaži, jo lahko skladiščimo 24 mesecev. Shranjujte v suhem, hladnem prostoru, kjer ne zmrzuje.
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VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerna zaščitna oblačila, zaščitna očala in zaščito obraza. Izdelek je koroziven za kožo in oči. Za več informacij glejte
varnostni list.

Označevanje
Nevarnost. Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Nevarno za okolje

GHS05

GHS06

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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