BPS 7103
Zagęszczony środek do zmywania elewacji budynków
Nr katalogowy 7103
Preparat ten znajduje zastosowanie przy
czyszczeniu silnie zabrudzonych powierzchni
fasad budynków.




Preparat ten rozpuszcza tłuste oraz zawierające
oleje zanieczyszczenia.


Preparat ten przeznaczony jest do
zastosowania na zewnątrz budynku.
W celu uzyskania przedłuŜonego czasu
oddziaływania, preparat ten jest
zagęszczony.

Produkt ten jest biologicznie
degradowalny.

f
Obszar zastosowania.
Dane techniczne:
Preparat BPS 7103 jest skutecznym alkalicznym
środkiem czyszczącym do fasad budynków. Preparat
• Produkt dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio
ten rozpuszcza sadzę, zanieczyszczenia na bazie olejów
litrowych puszkach lub 200 litrowych
oraz brud wynikający z ruchu pojazdów.
beczkach.
Preparat BPS 7103 moŜna stosować na większości
• Masa właściwa: 1,07 kg/litr
powierzchni.
Preparat BPS 7103 jest zagęszczony w celu uzyskania
• Jest to lepka ciecz o słabym zapachu.
przedłuŜonego czasu oddziaływania.
• Produkt zawiera wodorotlenek potasowy,
metakrzemian sodowy, alkohol etoksylowany,
SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
glikozyd alkilowy.
Powierzchnię naleŜy zwilŜyć zimną wodą. Preparat BPS
• Odczyn pH środka w stanie skoncentrowanym
7103 naleŜy rozprowadzać pędzlem, wałkiem lub
powinien wynosić ~13
rozpylaczem do farb. W zaleŜności od pogody oraz
stopnia zabrudzenia, preparatowi naleŜy pozwolić
Osobiste wyposaŜenie ochronne:
działać przez okres od 30 minut do 2 godzin. NaleŜy
W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem,
dopilnować w czasie, gdy preparat będzie działał, aby
naleŜy stosować rękawice ochronne oraz okulary
powierzchnia była wilgotna. Następnie powierzchnię tę
ochronne.
naleŜy spłukać pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie
naleŜy dopasować do odporności fasady (około 50 –
Przechowywanie:
200 bar / 20 litrów / min.). Najlepiej jest stosować
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
gorącą wodę (maksymalnie o temperaturze 50°C).
oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.
Dozowanie:
Okres trwałości:
Preparat naleŜy stosować w postaci koncentratu.
Ok. 2 lata w nieotwartym opakowaniu.
Oznakowanie:

PRODUKT TEN PODRAśNIA OCZY ORAZ
SKÓRĘ. W znaczeniu przepisów transportu
drogowego oraz kolejowego produkt ten nie jest
klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w
sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego teŜ firma Trion Tensid AB nie
moŜe udzielić Ŝadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu
muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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