ITYS – technické listy

Charakteristika:

AKEMI ODZELEŇOVAČ POWER je rýchlo pôsobiaci mierne zásaditý detergent
na báze aktívnych zlúčenín chlóru. Neobsahuje rozpúšťadlá.

Oblasť použitia:
AKEMI odzeleňovač POWER sa používa na rýchle a dôkladné odstránenie prírodných
zvyškov, organických sfarbení, kvetov, vtáčieho trusu, tabaku atď. z fasád, striech, stien,
múrov, podláh z prírodného a umelého kameňa ako mramor a žula.

Inštrukcie:
1.
2.
3.
4.
5.

hrubé nečistoty odstráňte mechanicky
rozotrite neriedený produkt z fľaše alebo kanistra štetcom alebo hubkou
zo sprejovej fľaše rovnomerne striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na znečistenú plochu
nenechajte produkt vyschnúť. V prípade potreby postup zopakujte
po čase pôsobenia 10 až 20 minút opláchnite vodou a očistite kefou

Špeciálne inštrukcie:
produkt je registrovaný v Spolkovom ústave pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
pod číslom 46237 a v Spolkovom inštitúte pre hodnotenie rizík pod číslom 2054843
pri práci je vhodné použiť ochranné rukavice
produkt by nemal prísť do priameho styku s rastlinami, inak okamžite rastlinu
opláchnite vodou
nepoužívajte produkt v kontakte s kovmi, drevom a textíliami, môže dôjsť k ich
poškodeniu, sfarbeniu, špeciálne k silnému vybieleniu
pri pochybnostiach si na nenápadnom mieste vykonajte skúšku
použitý produkt nevracajte späť do prepraviek
chráňte produkt pred priamym slnečným žiarením a zohrievaním
striekacia hlava spreja má byť po použití odstránená a umytá vodou
do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly

Bezpečnostné pokyny: pozri bezpečnostné listy

Technické údaje:
Spotreba cca 10-20 m²/ liter
Farba: žltá transparentná
Hustota cca 1,01 g/ cm³
Hodnota pH cca 11
Doba použiteľnosti: 1 rok v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom a tmavom mieste
bez mrazu.

Upozornenia:
Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností
a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa
týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená
na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo
jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

