Anti-Static Spray
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TERMÉKLEÍRÁS
Az Anti-Static Spray felületaktív anyag megszünteti, megakadályozza a sztatikus
feltöltődést. Ez a kellemetlen jelenség (sztatikus kisülés) akkor jön létre, mikor vezető
anyaggal érintkezik az emberi test (kilincsek, autó karosszéria, korlátok, elektromos
berendezések, stb.). Ugyancsak csökken a sztatikus feltöltődés másodlagos
következménye, mely a szálló por műanyag felületeken történő megtelepedésében
nyilvánul meg (képernyők, lámpák, telefonok, műanyag felületek). Megfelelő használat
esetén csökken a szőnyegszálak között megtelepedő por mennyisége is. Az Anti-Static
használata nem okoz foltosodást, illetve elszíneződést a kezelt felületeken
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Alkalmazható szőnyegen, padlószőnyegen, ruhaneműn, műanyag felületeken, laminált
padlón.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Alkalmazása szőnyegeken: A kezelendő felületről – lehetőség szerint – el kell távolítani a
berendezési tárgyakat, majd egy kefés porszívóval meg kell tisztítani a szőnyeget. Kb. 60
cm távolságról végezzük el a szőnyeg beszórását az Anti-Static Spray-vel. A tökéletes hatás
elérése érdekében súroló kefével dolgozzuk meg a felületet, így a hatóanyag a
szőnyegszálak tövéig bejuttatható. Néhány órás száradás után a felület használatba
vehető.
Alkalmazása ruhára: A ruhát kb. 30 cm távolságról könnyedén fújjuk le az Anti-Static
Spray-vel.
Alkalmazása műanyag felületen: Kb. 30 cm távolságról fújjuk le a felületet az Anti-Static
Spay-vel és egy puha ruhával vagy mikroszálas törlőkendővel töröljük át.
A munka megkezdése előtt végezzen próbát egy kevésbé feltűnő helyen.
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TECHNIKAI ADATOK
Fagymentes, száraz, hűvös helyen, saját csomagolásában, gyermekektől elzárva tartandó.
pH érték: nem meghatározható
Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat):15-30% alifás szénhidrogének. antisztatikus
anyagok, oldószerek, hajtógáz.
GIS kód: GT0
Az előírásoknak megfelelően a termék veszélyesnek minősül, ezért a veszélyt jelző “F+
(Erősen gyúlékony)” szimbólummal van ellátva és a következők jellemzik: “Erősen
gyúlékony. Használat során gyúlékony, robbanékony gázok szabadulhatnak fel.
Hosszantartó termékkel való kontaktus a bőr kiszáradásához vagy megrepedezéséhez
vezethet. A felszabaduló gázok fejfájást és szédülést okozhatnak”. Ne lélegezze be a
permetet. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Csak jól szellőztetett
helységekben használja.
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is
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