ITYS- technický list

General
Chemical engineering

Monocera OK PRIMA-

je produkt výslovne formulovaný na odstraňovanie nápisov, sprejov, obrázkov

na znečistených povrchoch. Ľahko rozpúšťajúci, bez katalyzátora lakov/ laky, bez toho, aby došlo k
poškodeniu povrchu pod nimi. Je možné ho aplikovať v interiéroch aj exteriéroch.

Funkcia: Čistiaci prostriedok, odstraňovač grafitov, Viskózny aj pre zvislé plochy.
Línia: Čistič
Profesionále použitie
Indikácia: hĺbkový čistič pre povrchy znečistené sprayom, písmom., lakmi atď. Pri použití vodných, trisiek
a čistiaceho stroja umožňuje jednoduché odstránenie z poréznych materiálov. Kompletné odstránenie je
možné získať na povrchoch ošetrených prostriedkom Velox PL95 Antigrafiti.
Materiály: Vhodné pre všetky druhy kameňa
Spôsob použitia: nanáša sa štetcom. Nechajte pôsobiť približne 10 minút a potom opláchnite vlhkou
špongiou. Pri použití na veľmi tvrdohlavé hlboké znečistenia navrhujeme zmiešať prostriedok s múkou
alebo malými kúskami savého papiera. Naneste na škvrnu a prikryte plastovou fóliou a tesnite lepiacou
páskou. Nechajte produkt pracovať celú noc. Škvrny vystúpia na povrch.
Test: Na malej, skrytej časti povrchu vždy vykonajte predbežnú skúšku na stanovenie kompatibility
s materiálom, spotrebu, estetický účinok a stupeň odstránenia.
Zloženie: Obsahuje alkoholy, glykolétery, acetáty, viskózne látky.
Technické údaje: pomalé odparovanie produktu. Spotreba sa líši v závislosti od povahy a intenzity
znečistenia.
Poznámka: Produkt na báze rozpúšťadla: horľavý. Pri manipulácii a aplikácii nefajčite. Aplikujte
v dobre vetranom priestore a používajte nepriepustné rukavice. Pre ďalšie informácie nájdete na štítku alebo
bezpečnostnom liste.
Dôležité: Keď aplikujete na povrchy ošetrené niektorými ochrannými alebo impregnačnými prostriedkami môže byť
ochranný alebo impregnačný účinok oslabený a musí byť toto ošetrenie obnovené. Takže vždy odporúčame vykonať
predbežný test a overiť efekt.

Obmedzenie zodpovednosti: Poskytnuté údaje sú odvodené od zverejnených informácií alebo z
vlastných laboratórnych testov. Tu uvedené informácie by mali byť považované ako vodítko, a nie
ako akákoľvek forma záruky na plnenie zmluvy. Pretože aplikácia prípravku je mimo kontroly výrobcu
alebo dodávateľa, je naša zodpovednosť za chybné výrobky, ak sa overuje, obmedzená na vrátenie
kúpnej ceny.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

