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ĮRANKIŲ VALIKLIS

Savybės ir taikymas
Produktas,
skirtas
valyti
statybos
įrankius
(glaistykles, trintuves, maišykles ir kt.) nuo
sudžiuvusiu
mineralinių
skiedinių
po
mūro,
tinkavimo, glaistymo, klijavimo darbų . Ištirpina
mineralinį purvą, pavyzdžiui: gipso, tinko, akrilo
dažų, cemento likučius. Valiklis negadina gumos,
metalo, plastiko, dažytų elementų.
Naudojimo būdas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių vandeniu.
Užtepkite priemonę ant sutepto paviršiaus. Palaukite
kelias minutes, tada išvalykite šepečiu arba grubią
kempinę. Po valymo, nuplaukite vandeniu ir palikite
išdžiūti. Jei reikia, pakartokite veiksmą. Esant
stipriai
sudžiuvusiems
mišiniams
,
supilkite
preparatą į kibirą / talpą ir palikite įrankį mirkymui.
Tai leidžia lengviau pašalinti senus nešvarumus.

Saugos rekomendacijos
Saugoti nuo vaikų. Darbo metu laikykitės darbuotojų
saugos ir sveikatos taisyklių, dėvėkite asmenines
apsaugos priemones (gumines pirštines, akinius,
darbo drabužius).

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Jei pateko į akis,
nedelsdami gerai nuplaukite švariu vandeniu ir
prireikus kreipkitės į gydytoją. Jei atsiranda odos
dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją. Turinį /
talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių ir regioninių
taisyklių.
Sąnaudos
Preparato sąnaudos labai priklauso nuo nešvarumų
kiekio ir valymo metodo.
Saugojimas
Laikyti ir transportuoti sausoje ir šešėlinėje vietoje
originaliuose
uždarose
talpyklose,
esant
temperatūrai nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.
Galiojimo terminas
Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Pagaminimo data yra partijos numeris.
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TECHNINĖ INFORMACIJA
Sudėtis

Rūgštys, paviršinio aktyvumo medžiagos

Spalva

Bespalvė

Kvapas

Švelnus

Tankis

Apie 1,00 g /cm³

pH
Sąnaudos
Pakuotė

3-4
priklausomai nuo nešvarumų kiekio
Purkštuvas 0,5 l , bakelis 5l

Speciali informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Veikimo metu naudokite tinkamas asmenines
apsaugos priemones. Prieš naudodami produktą,
perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir
išsamias produkto naudojimo sąlygas. Jei abejojate
prieš pradedant dirbti su produktu, kreipkitės į
gamintojo
techninio
konsultavimo
skyrių.
Gamintojas neturi įtakos neteisingam medžiagos
naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais arba kitomis
sąlygomis, nei aprašyta pirmiau. Teisingas, todėl
veiksmingas preparato naudojimas nėra mūsų
kontroliuojamas, todėl garantija yra taikoma tik
pristatyto produkto kokybei. Gamintojas arba jo
įgaliotasis atstovas negali būti atsakingas už
nuostolius,
patirtus
dėl
netinkamo
produkto
naudojimo ar saugojimo.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo
turinį, pvz., Dėl taisyklių pakeitimų, gaminio
modifikacijų, techninės pažangos ar kitų priežasčių.
„Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti techninę
informaciją tik ir tik pagal šį techninį lapą.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje esančios
informacijos, turėtų būti patvirtinta raštu. Jei kyla
abejonių, kreipkitės į gamintoją. Įsigaliojus šiai
techninei kortelei ji pakeičia visas ankstesnes.
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