OILREMOVER
OPIS IZDELKA
OILREMOVER je čistilno sredstvo za odstranjevanje oljnih ostankov in sledi masti iz različnih površin.

UPORABA
OILREMOVER deluje aktivno in je primeren za vse vrste kamnitih in mineralnih površin. Odstrani maščobo, oljni ostanek, saje
in druge umazanije. Ni potrebno sčititi oken.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv.
• Primeren za vse vrste površin
• Uporabniku prijazno

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Transparentna

Vonj: 		

Specifičen

Specifična teža:

1 kg / l

pH: 		

5,5

Vsebuje: 		

Emulgatorje in površinsko aktivne snovi.

Plamenišče:

>100°C

PAKIRANJE
5l

NAVODILA ZA UPORABO
Glede na naravo in intenzivnost onesnaženja se OILREMOVER uporabi koncentriran ali razredčeno 1:1 z vodo. Uporabite
OILREMOVER z nizkotlačnim razpršilom. Pustite delovati cca. 5 - 30 minut. V času namakanja/delovanja mora biti površina
vlažna! Izperite z visokim pritiskom. Pršite z vročo ali mrzlo vodo. Uporabite, odvisno od površine, tlak med 50 in 300 bar / 20 l
/ min. 25°C kot pršenja. Uporabite vročo vode z največ 50°C. Po potrebi postopek ponovite.

POGOJI UPORABE
OILREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih pogojih. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost.

TEORETIČNA PORABA
Potrošnja cca. 0,2 - 0,6 l / m². Potrošnja je odvisna od poroznosti površine in narave onesnaženja.

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni odprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru in brez
zmrzali.

Artikelnr.:
MAVRO International T:+31 418 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com
MAVRO Slovenia T:+386 (0)1 256 0536 info@mavro-int.si www.mavro-int.si

Št. produkta: 57643
2018–01–31 pagina 1 van 2
2018–08–29
stran 1 od 2

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila in zaščitna očala. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Za več informacij glejte varnostni list.

Označevanje
Nevarnost. Lahko povzroči resno poškodbo oči.

GHS05

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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