SHADOWREMOVER STRONG
OPIS IZDELKA
SHADOWREMOVER STRONG je čistilec v obliki paste za odstranjevanje in razbarvanje preostalih grafitov po uporabi čistil
za grafite.

UPORABA
SHADOWREMOVER STRONG odstranjuje zelo učinkovite sence večine vrst markirnih črnil in barvil. SHADOWREMOVER
STRONG se uporablja za vse vrste površin, odpornih na beljenje, kot so beton, kamen in mnoge vrste naravnega kamna,
ter nekatere plastike.

ZNAČILNOSTI
• Učinkovit in hiter
• Primeren tudi za porozne površine
• Primeren za notranjo in zunanjo uporabo

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Bež pasta

Vonj: 		

Klorid

Specifična teža:

Cca. 1,10 kg / l

pH: 		

Cca. 4

Vsebuje: 		

natrijev hipoklorid

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l HDPE kantica.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite SHADOWREMOVER STRONG nerazredčeno v debel sloj in pokrijte s plastičnim ovojem, da preprečite sušenje.
Pustite izdelek delovati od 4 ure do nekaj dni. Izperite z vročo vodo pod ustreznim pritiskom.

POGOJI UPORABE
SHADOWREMOVER STRONG se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Pri uporabi v notranjosti, prezračujte prostor.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,7 - 1 l / m². Poraba je močno odvisna od narave onesnaženosti in hrapavosti površine.

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni zaprti embalaži je rok trajanja 3 - 6 mesecev. Shranjujte v suhem prostoru, brez zmrzali.
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VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerna zaščitna oblačila, 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. Strupeno za vodne organizme.

GHS09

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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