V 28 Handball Wax Remover
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TERMÉKLEÍRÁS
Enyhe oldószer keverék.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Alkalmas euku olajok, euku premium hardwax oil és UA491 vékonyítására. Gyanta, wax
és csúszásnyomok foltszerű tisztítására. Faburkolatok, illetve más, oldószernek ellenálló
felületek elszennyeződött wax rétegének eltávolítására.
Javasolt sportpályákon kézilabda wax tisztítására.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Hígítóként jellemzően 5-10% keverési arány javasolt a bázisanyaghoz.
Tisztításhoz ittasunk át egy rongyot az anyaggal, és tisztítsuk meg a burkolatot
részletekben géppel vagy kézzel. Rövid hatóidő után távolítsuk el a feloldott
szennyeződést egy tiszta, száraz rongy segítségével. Cseréljük a rongyot rendszeresen,
hogy a szennyeződést eltávolítsuk, ne szétkenjük. Erősebb szennyeződés esetén
ismételjük meg a folyamatot. A folyamat végén semlegesítse a felületet PU Cleaner vizes
oldatával.
Figyelem: Használata során ügyeljünk a megfelelő szellőzés biztosítására.
Felhasználás:

20-30 ml/m2 tisztításhoz a burkolat típusától függően

Száradási idő: Elpárolgás után azonnal járható. A párolgás jó szellőzéssel gyorsítható.
Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, illetve rossz szellőzés megnövelheti a
száradási időt.
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TECHNIKAI ADATOK
Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában korlátlan ideig eltartható.
Tartalmaz: enyhe oldószerek
ADR: nem minősül veszélyes terméknek szállítmányozás szempontjából
CLP: GHS08 Veszély. Szénhidrogént tartalmaz, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclic, < 2%
Aromatics EG-Nr. 918-481-9, H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet., H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását., P301+P310: Lenyelés esetén
azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz., P331: TILOS hánytatni.,
P405: Elzárva tárolandó., P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: helyi
rendelet szerint.
EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
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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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