na okna

na dveře

chránit před mrazem

skladovat v chladu

WV 803
Popis produktu Vodný čisticí roztok k odmaštění a čištění uzavřených povrchů, jako jsou lakové a lazurové nátěry, plasty, kovy atd.
- dobrá a jemná schopnost čistit
Odstín Bezbarvý
Balení 250 ml
Zpracování Čistič Spezialreiniger naneste na utěrku nepouštějící vlákna a znečištěný povrch očistěte mírným tlakem. V případě
silného znečištění tento postup několikrát opakujte.
Ředění Pokud je třeba, přidat max. 10 % vody.
Teplota pro zpracování +10-30 °C pro podklad, vzduch a materiál při ca. 60% relativní vlhkosti vzduchu.
Skladování Minimální trvanlivost (MHD)v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota uskladnění +5 - +30°C. Po uplynutí min. doby
trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od "čerstvého" materiálu. Z toho
důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s obzvláštní pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře
uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.
Likvidace Produkt Spezialreiniger je ekologicky lehce odbouratelný a může být v malých množstvích odveden s odpadní vodou.
Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečností list, bod 15
Varování Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní
škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.
Kvůli odmašťovacímu účinku doporučujeme při trvalém používání nosit gumové rukavice. Při zasažení očí ihned
vypláchněte velkým množstvím vody, příp. vyhledejte očního lékaře.
VOC - směrnice Nepodléhá povinnosti značení.
Základní pravidla U povrchů velmi citlivých na poškození doporučujeme nejprve provést zkušební čištění na nedostupném místě!

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho
zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru,
pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují
pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost
odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí
naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.

Akzo Nobel Coatings AG
Akzo Nobel Coatings GmbH
Akzo Nobel Hilden GmbH

Täschmattstrasse 16
Aubergstraße 7
Düsseldorfer Straße 96-100

1/1

CH-6015 Luzern
A-5161 Elixhausen
D-40721 Hilden

generated: 03.10.2017

SCHWEIZ
ÖSTERREICH
DEUTSCHLAND

last change: 23.02.2009

Tel.: +41-41-2681414
Tel.: +43-662-48989-0
Tel: +49 (0) 2103-77-800

Fax: +41-41-2681318
Fax: +43-662-48989-99
Fax: +49 (0) 2103-77-577

