FILACR10

ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ SKVRN EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY

PORCELÁNOVÝ
GRES
SMALTOVANÁ
KERAMIKA
SKLENĚNÁ
MOZAIKA
SMALTOVANÝ
KLINKER

POUŽITÍ

VÝHODY

Tekutý čisticí prostředek s vysokou
viskozitou pro čištění povrchů od zbytků,
skvrn a šmouh epoxidového tmele.
Je ideální pro nenasákavé materiály jako
porcelánový gres, smaltované keramiky a
skleněné mozaiky.

APLIKACE

Díky své viskozitě odstraňuje z povrchů
skvrny a šmouhy epoxidového tmelu.
Je účinný také v případě odolných a
vyzrálých zbytků.
Je šetrný k materiálu.
Snadno použitelný.
Vyznačuje se příjemnou mandlovou
vůní.

SPOTŘEBA
Jeden litr přípravku postačuje na:
až do 10 m2

Balení

Uvedená spotřeba je pouze orientační (v závislosti na množství zbytku a jeho zrání)

1litrové kanystry: karton se 12 kusy.
VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě
od 5 do 30 °C.
OBSAHUJE
Saponát s vyšší než 5% koncentrací, ale nižší než
15%.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Signální slova: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci
důkladně omyjte ruce Používejte ochranné rukavice /
ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lzevyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li
podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Okamžitě se obraťte na TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO /
lékaře. Skladujte v prostoru zamknutém na klíč. Odstraňte
obsah / obal . . .

Ředění: od čistého po 1:1 podle druhu zbytku.
Aplikace:
Před použitím protřepejte.
Odstranění zbytku vyzrálého tmele (po uplynutí
doby uvedení použité spárovací hmoty do
provozu): Naneste nerozředěný přípravek vlhkým
houbovým hadrem. Nechte působit přibližně 30
minut. Otřete nejodolnější zbytky abrazivní houbou
nebo stěrkou. U aplikací na podlahu je možné provést
zásah jednokotoučovým čisticím strojem a vhodným
kotoučem. Pečlivě opláchněte. V případě odolných
zbytků zopakujte aplikaci a nechte přípravek působit
déle.
Odstranění čerstvého zbytku: vyčkejte přibližně
hodinu od spárování. Rozřeďte přípravek s vodou v
poměru 1:1. Aplikujte přípravek a naneste jej měkkou
poduškou bez působení velkým tlakem. Pečlivě
opláchněte. Aby se zabránilo poškození čerstvých spár,
nechte přípravek působit přibližně 2-3 minuty.
Pozor:
Vždy proveďte předběžnou zkoušku na malé části
povrchu z důvodu odzkoušení odolnosti materiálu a
určení optimální čekací doby pro čištění. Nepoužívejte
na savých materiálech. Nepoužívejte na dřevě.
Nepoužívejte na površích z metakrylátu. Na kovových
površích předem zkontrolujte jejich odolnost vůči
přípravku.
Nepoužívejte na: savých materiálech, dřevě a na
površích z metakrylátu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: viskózní kapalina
Barva: nažloutlý
Zápach: typická vůně rozpouštědla
Hustota: 1,010 kg/litr
pH: 12,7
Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších
technických znalostí a jsou podporovány
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami.
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii.
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné
použití svých výrobků.
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