Za okna

Za vrata

Prevažati in hraniti
zaščiteno pred
zmrzovanjem

Hraniti na hladnem

Spezialreiniger
Opis izdelka Vodna raztopina za odmaščevanje in čiščenje obdelanih površin, ki so premazane z lakom ali lazuro, ali so iz umetne
snovi, kovine itd.
- se dobro in nežno očisti
Barvni odtenek Brezbarven
Gostota pribl. 1,00 - 1,03 kg/l
Pakiranje 250 ml
Obdelava Posebno čistilo kanite na krpo, ki ne pušča kosmov, in z nežnim pritiskanjem očistite umazano površino. V primeru
trdovratne umazanije ta postopek večkrat ponovite.
Redčenje Če je potrebno, dodajte največ 10 % vode.
Delovna temperatura +10 - 30°C za podlago, zrak in material pri relativni vlagi 60%.
Shranjevanje Rok uporabe neodprtega izdelka je neomejen. Hraniti na hladnem.
Odstranjevanje odpadnih Posebno čistilo je ekološko hitro razgradljivo in ga lahko v majhnih količinah spustite v odtok.
snovi
Oznake nevarnosti Oznaka v skladu s smernicami ES - glejte list z varnostnimi napotki, pod točko 15
Opozorila Pred uporabo vedno preberite oznake in informacije o izdelku. Tudi pri delu z manj škodljivimi laki/lazurami se morate
držati običajnih varnostnih ukrepov.
"Zaradi razmaščevalnega učinka pri dolgotrajnejši uporabi priporočamo uporabo gumijastih rokavic. Če pride sredstvo v
oči, ga takoj sperite z veliko količino vode; če je potrebno, obiščite okulista."
Smernica VOC Označevanje ni obvezno.
Osnovna pravila Pri zelo občutljivih površinah priporočamo, da čistilo najprej preizkusite na neopaznem mestu!

V tem besedilu navedeni podatki o naših izdelkih niso podatki o kakovosti izdelkov. Kakovost, primernost, kvalifikacija in funkcija, kakor tudi namen uporabe naših izdelkov se
določa po prodajnih pogodbah, ki temeljijo na opisih izdelkov. V vsakem primeru so dopustna za branžo običajna odstopanja, če pisno ni sklenjeno drugače. Vsi podatki so v
skladu z najnovejšimi standardi tehnologije. Za navedene sloje premaza in podlage ne jamčimo popolnosti, saj predstavljajo samo možne primere. Zaradi številnih različnih
podlag in pogojev predmetov je kupec/uporabnik dolžan, da naše učinkovine na lastno odgovornost strokovno preizkusi glede primernosti za predviden namen uporabe pod
določenimi pogoji predmeta in obdela v skladu z najnovejšim stanjem tehnologije. Sicer veljajo naši splošni prodajni pogoji. Ob objavi nove izdaje, to besedilo preneha veljati.
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