SALT&OXIDEREMOVER
OPIS IZDELKA
SALT&OXIDEREMOVER je tekoče sredstvo za čiščenje soli in oksida, soli sečnine in madeži na aluminiju.

UPORABA
SALT&OXIDEREMOVER je primeren za odstranjevanje soli in oksidnih madežev na različnih površinah. Lahko se uporablja za
stranišča, prhe, čistilne naprave, kuhinje restavracij, nerjavečega jekla, bazenov in klavnic.

ZNAČILNOSTI
• Povrne sijaj na površini
• Očisti večino umazanije
• Hiter in učinkovit

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Rumena / rjava

Vonj: 		

Značilen

Specifična teža:

1,05 kg / l

pH: 		

Cca. 1 - 2

Vsebuje: 		

Fosforjevo kislino, amonijev bifluorid in klorovodikovo kislino

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite SALT&OXIDEREMOVER nerazredčenega z nizkim tlakom, krtačo ali gobo in površino čistite/drgnite s trdo krtačo.
Delate od spodaj proti vrhu. Izperite z vročo vodo 20-60°C, +. Na koncu sperite kompletno površino od vrha navzdol.

POGOJI UPORABE
SALT&OXIDEREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih pogojih. Prezračite območje.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od površine ca. 0,2-0,5 l / m².

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru in brez
zmrzali.
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VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerna zaščitna oblačila, rokavice, zaščitna očala ali zaščito obraza. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Za več
informacij glejte varnostni list.

Označevanje
Nevarnost. Povzroča hude opekline in poškodbe 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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