Biodegradalny, wysoko alkaliczny
środek
czyszczący do usuwania „cienia” po graffiti z
powierzchni
porowatych
wewnętrznych
i
zewnętrznych
Opis produktu:
Preparat przeznaczony do usuwania/ wywabiania
„cienia” po graffiti z powierzchni porowatych
wewnętrznych i zewnętrznych.
H-30 można stosować na powierzchnie z granitu,
wapienia, gnejsu, glazurowaną cegłę, kafelki,
polerowany marmur, drewno, nieorganiczne farby
UWAGA! Nie stosować na aluminium i inne
metale lekkie – powoduje korozję !
Dozowanie:
Stosować w postaci koncentratu. Zużycie: ok 0,15 –
0,5 l/m²
Sposób użycia:
Nanieść środek za pomocą pędzla lub szczotki..
Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod
ciśnieniem 70-150 atmosfer o temp. 40-80 stopni (w
zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). W
przypadku powierzchni metalowych zaleca się
zmywanie/spłukiwanie z użyciem gąbki lub
ściereczki.
Jeśli powierzchnię chcemy pokryć środkiem
chroniącym przed graffiti należy ją najpierw
zneutralizować przy pomocy H-21.
Składowanie:
Składować w suchych, chłodnych
i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed
zamarznięciem i przegrzaniem. Unikać kontaktu z
utleniaczami. Unikać kontaktu z metalami
wrażliwymi na środowisko alkaliczne.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Środek drażniący – może spowodować poważne
oparzenia.
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami,
Stosować odzież ochronną i okulary ochronne,
rękawice z gumy butylowej.
Reaguje z metalami lekkimi z wydzielaniem
wodoru, który może tworzyć z powietrzem
mieszaninę wybuchową.
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Znakowanie:

C- ŹRĄCY
Wodorotlenek potasu 1-10%
R35
– Powoduje poważne oparzenia
S 26
–
Zanieczyszczone
oczy
przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza
S 36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną,
odpowiednie rękawice ochronne i okulary i lub
ochronę twarzy
S 45
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się
poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
Skład i dane techniczne: <5% niejonowych

substancji powierzchniowo czynnych,
Kolor: żółta/brązowa ciecz
Zapach: słaby, pH koncentrat: 14,0
pH roztwór 1% 12,8
Gęstość: 1100kg/m³
Wskazania dodatkowe:
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W
przypadku opakowań których nie można wyczyścić
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie
utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w
karcie charakterystyki produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu
produktu, nie możemy zagwarantować jego
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
odpowiednich przepisów prawa.
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