ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το TECHNOSEAL Spot Remover είναι ισχυρό καθαριστικό υψηλής ποιότητας σε σπρέι.
Αφαιρεί αποτελεσματικά έντονους λεκέδες (λάδια, γράσο και λίπη) από ξύλινες
επιφάνειες ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να πλυθούν. Δεν αφήνει
σημάδια (δαχτυλίδι), στεγνώνει γρήγορα και απομακρύνεται πολύ εύκολα από την
επιφάνεια εφαρμογής. Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει ειδικά σχεδιαστεί να
καταπολεμά επιφανειακούς λεκέδες σε ξύλινα δάπεδα/καταστρώματα δίνοντας άμεση
λύση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Χρώμα:

Λευκό

Στερεοποιείται:

Περίπου στους 0°C

Σημείο βρασμού:

Περίπου στους 100°C

Ρυθμός Εξάτμισης:

Ίδιος με το νερό

Πίεση αερίου:

> 20mm Hg

Διαλυτότητα:

Περίπου 5,5%

Θερμοκρασία χρήσης:

Να αποφεύγεται η χρήση πάνω από 45°C

Επισημάνσεις:

Δεν είναι τοξικό
Χημικά ασφαλές υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Να τηρούνται πάντα οι κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής πριν και κατά την
διάρκεια εφαρμογής των υλικών. Αρχικά, καθαρίστε την επιφάνεια που έχει λερωθεί
απομακρύνοντας οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, υπόλειμμα ή σκουπίδι (για παράδειγμα
φαγητό, σκόνη, θραύσματα υλικών όπως κομματάκια από γυαλί). Όταν στην επιφάνεια
παραμείνει μόνο ο λεκές χρησιμοποιείστε το TECHNOSEAL Spot Remover.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Στην συνέχεια ψεκάστε πάνω στην λερωμένη
επιφάνεια από απόσταση 15 cm καλύπτοντας ολόκληρο τον λεκέ. Αφήστε το περίπου 1012λεπτά να στεγνώσει τελείως, έως ότου σχηματιστεί ένα στρώμα λευκής σκόνης. Τέλος
απομακρύνετε με μια μαλακή βούρτσα, τρίβοντας προσεκτικά και κάθετα στην φορά του
ξύλου, τα υπολείμματα σκόνης καθαρίζοντας για τα καλά την επιφάνεια. Εάν χρειαστεί
επαναλάβετε την διαδικασία.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Προσοχή εύφλεκτο υλικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα, απευθείας σε ηλιακή
ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για την πλήρη διάρκεια
ζωής του προϊόντος, φροντίστε να διατηρήσετε τη συσκευασία
καλά σφραγισμένη, σε κατάλληλη περιοχή αποθήκευσης και να
εκτίθεταισε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C έως 25 °C.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις κινδύνου στο κουτί και
τις πληροφορίες ασφαλείας. Αποφύγετε την κατάποση, την
εισπνοή, την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εφαρμόστε μόνο σε
καλά αεριζόμενους χώρους. Φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο
καύσης και περιβαλλοντικών ζημιών. ΔΙΑΘΕΣΗ: Επαληθεύστε την
τοπική και εθνική νομοθεσία. Μην απορρίπτετε το υλικό που
απομένει σε αστικές αποχετεύσεις, ούτε σε ποτάμια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν το χρόνο εκτύπωσης και
δεν είναι περιοριστικές, ούτε τεχνική εγγύηση για την εφαρμογή.
Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν πρέπει να επαληθεύσει
την καταλληλόλητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό
πριν τηνχρήση, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την
απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
προκύπτει από μη σωστή χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτό το φύλλο ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συνεχούς
ανάπτυξης των προϊόντων. Επαληθεύστε ότι έχετε την τρέχουσα
έκδοση.

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται στην ΕΕ για την 40ΑPPS
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