UNICLEAN HIGH ALKALINE
OPIS IZDELKA
UNICLEAN HIGH ALKALINE je zelo učinkovito, močno alkalno čistilno sredstvo za mastne madeže, saje, nikotin in zelo trdovratne madeže.
UPORABA
UNICLEAN HIGH ALKALINE je popolnoma primeren za čiščenje mineralnih površin, kot so naravni kamen, opeka, beton, ploščice, ki se uporabljajo na 2-komponentnih premazih, kot so PU in epoksi. Lahko se uporablja tudi kot odstranjevalec starih slojev
voska. Idealen za čiščenje plastike PVC, PC, PMMA in vsi poliolefini. Ni primeren za alkidne barve in lake.

ZNAČILNOSTI
• Blago čistilo za večino površin, ne našamo na alkalijske občutljive površine
• Močno alkalno čistilno sredstvo
• Vsebuje posebna sredstva za odstranjevanje umazanije in emulgatorje
• Manj ekološko škodljiv od drugih močnih čistil

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Svetlo rumena / rjava

Vonj: 		

Značilen

Specifična teža:

1,03 kg / l

pH: 		

Cca. 13

Vsebuje: 		

Kalijev hidroksid in površinsko aktivne snovi.

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l in 10 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite UNICLEAN HIGH ALKALINE z nizkotlačnim razpršilom ali s čopičem. Pustite delovati nekaj minut in obrišite površino s
primernim visokim tlakom in po potrebi z vročo vodo.

POGOJI UPORABE
UNICLEAN HIGH ALKALINE lahko uporabljate na vseh vremenskih razmerah, dobro prezračite prostor kadar uporabljate v
zaprtih prostorih.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,05 - 0,1 l / m. Glede na onesnaženost, razredčite z vodo, lažje onesnaženost 1: 5. Pri močnem onesnaževanjem uporabite nerazredčeno.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni zaprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte na hladnem, v prostoru brez zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne rokavice in zaščitna oblačila.

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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