ULOTKA INFORMACYJNA

OIL SPOT Remover
PRODUKT DO USUWANIA PLAM Z OLEJU
Usuwa olej smarujący, silnikowy, przekładniowy, napędowy i opałowy
Nie wymaga użycia wody i maszyn czyszczących
Dzięki zagęszczonej konsystencji nadaje się do zastosowania na stromo nachylonych powierzchniach
Działa szybko i skutecznie

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt odtłuszczający do mycia wszystkich chłonnych i niechłonnych
powierzchni, takich jak: kamień naturalny, beton, kostka brukowa, drewno,
glina, klinkier i ceramika, a także do dywanów i tekstylnych wykładzin
podłogowych. Usuwa plamy olejowe powstałe na płytach chodnikowych,
krawężnikach, posadzkach garażowych i warsztatowych, tarasach,
pojazdach mechanicznych, dywanach oraz innych powierzchniach mocno
zabrudzonych i zatłuszczonych.

Skład:
węglowodory
alifatyczne
≥30%,
węglowodory aromatyczne, izopropanol 5 - 15%.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt gotowy do zastosowania, przed użyciem wstrząsnąć.
1. Nanieść produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię /
plamę oleju.
2. Rozprowadzić dokładnie przy pomocy plastikowej szpachelki.
3. Poczekać do momentu pełnego zaschnięcia produktu (około 12h).
4. Zetrzeć dokładnie szczotką z twardym włosiem.
W razie nie uzyskania satysfakcjonujących efektów oraz starszych i bardzo
uporczywych plam czynność powtórzyć.
Uwaga:
Unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz temperatur poniżej 5°C i
powyżej 25°C. Nie stosować produktu na mokrych i wilgotnych
powierzchniach oraz w czasie opadów. W pomieszczeniach zamkniętych
należy zapewnić dobrą wentylację. Przed użyciem, szczególnie na
kamieniach naturalnych i tekstylnych wykładzinach podłogowych należy
sprawdzić zgodność powierzchni (odporność) w mało widocznym miejscu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Gęstość przy 20˚C, g/cm³:
pH produktu:
Zdolność pianotwórcza:
Termin ważności:
Temperatura zamarzania:

0,79 ± 0.5
7 ± 0.5
Niska
36 mies.
< -15°C

MAGAZYNOWANIE
Magazynować z dala od niskich temperatur
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,
w temperaturze: od 5 do 25˚C. Pojemniki
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed
dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo
czynne spełniają kryteria biodegradowalności
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004
dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa
zamieszczona
na
etykiecie
i
karcie
charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 1 L
Kanister: 4 x 5 L

kod:
kod:

Producent: DRACO-BIS, ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska,
tel. +48 62 767 23 55, fax +48 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl, www.draco-bis.pl

11150001
11150005

