SHADOWREMOVER
OPIS IZDELKA
SHADOWREMOVER je močno alkalno čistilno sredstvo za odstranjevanje grafitnih senc in ostankov barv na poroznih površinah,
tudi pri nizkih temperaturah in visoki atmosferski vlagi.

UPORABA
SHADOWREMOVER odstranjuje grafite in trdovratne pigmente poroznih, mineralnih površin, kot so granit, kamen, marmor,
apnenec, skrilavca, betona in anorganskih barv. Lahko se uporablja tudi na trdih površinah, kot so kovini, obdelani les, opeke
ali glazirane ploščice. Ne uporabljajte na mehke, neželezne kovine, kot so aluminij, cink in medenina.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv
• Primeren za več vrst površin
• Čisti hitro in učinkovito

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Rjava / rumena

Vonj: 		

Blago

Specifična teža:

1,06 kg / l

pH: 		

Cca. 14

Vsebuje: 		

Kalijev hidroksid

PAKIRANJE
10 l

NAVODILA ZA UPORABO
Ne redčite SHADOWREMOVER. Nanesite s čopičem (po možnosti s sintetičnimi vlakni). Pustite delovati 2 - 30 minut, nato
razpršite z visokim tlakom in vročo vodo (70-150 bar in 40-90°C, izkoristek vode 20 litrov / min in kot razpršila šobe od 40
do 60 stopinj). Postopek ponovite, če ostanejo ostanki, sence in pigmenti.

POGOJI UPORABE
SHADOWREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne uporabljajte pri neposredni sončni svetlobi ali na
vročih površinah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost delovanja.

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od površine in vrste grafita, približno 0,2 / 0,5 l / m.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru brez zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, zaščitna očala 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.
Pri zaužitju, pijte vodo ali mleko, ne izzvati bruhanja in se takoj posvetovati z zdravnikom.

Označevanje
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

GHS05

GHS07

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ta informativni list izdelka je namenjen kot priročnik za uporabo izdelka. MAVRO International ne more zagotoviti pričakovanih rezultatov.
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Uporabnik
mora vedno
preveriti
oz. opraviti
test
in je odgovoren
za končni
rezultat.
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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