
SJ SPECIAL CLEANER

Popis výrobku
Čistící roztok na bázi vody k odstranění a čištění
uzavřených povrchů, kupř. lakovaných a lazurovaných
nátěrů, plastů, kovů atd. - dobrý a jemný čistící účinek

Barevný odstín
Růžová, odpaří se beze zbytku

Hustota
ca. 1,00 - 1,03 kg/l

Balení
8548-004001-020P - 250 ml

Zpracování
Speciální čistící prostředek naneste na hadr neuvolňující
vlákna znečištěný povrch vyčistěte za mírného tlaku. V
případě silného znečištění tuto proceduru vícekrát
opakujte.

Teplota pro zpracování
+10 - 30 °C pro podklad, vzduch a materiál při cca 60 %
relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování
The minimum shelf life in the unopened original container
is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be
processable, but the product properties may differ from
"fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a
cool but frost-free place.

Zneškodnění
Speciální čisticí prostředek je ekologicky lehce
odbouratelný a může být přiváděn do odpadních vod.

Bezpečnostní list
Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS
www.sikkens-wood-coatings.com Bezpečnostní listy ke
stažení

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. Z důvodu tuk rozpouštějícího účinku se při
nepřetržitém používání doporučuje používat gumové
rukavice. Při kontaktu s očima okamžitě důkladně
vypláchněte velkým množstvím vody příp. vyhledejte
lékařskou pomoc.

Směrnice o VOC
Nepodléhá povinnosti značení.

Základní pravidla
Při velmi citlivých površích se doporučuje provést
zkušební čištění nejdříve na nepřístupném místě!

   

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s
chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a
nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli
možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od
jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování
zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků
spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně
použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci
svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační
technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-05-29 / 2
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Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood
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